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СВЕТОВЕН ДИАБЕТЕН ДЕН 2013

Защитете нашето бъдеще
Световният диабетен ден – 14 ноември, тази година отбелязва петата (и финална) година от кампанията,
стартирала през 2009 и посветена на обучението и превенцията на заболяването.
На 20 декември 2006 Организацията на обединените нации (ООН) призна диабета за глобална заплаха и обяви 14
ноември, рожденната дата на Frederick Banting, за Световен диабетен ден. Този ден се чества официално от всички
държави – членки на ООН, от 2007 година насам.
В България почти всеки десети на възраст между 20 и 79 години е с диабет, като с диагностициран (известен) диабет са 7.1% и 2.5% не знаят за заболяването си (недиагностицирани), според резултати от проучване на българското
здраве* и осведоменост за захарния диабет, с което беше обявен стартът на национална информационна кампания „Заедно срещу диабета“.
Партньори на инициативата са парламентарната Комисия по здравеопазване, Българска асоциация Диабет, Националната асоциация на децата с диабет, Национална пациентска организация и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България.
Тазгодишната национална кампания ще включва акции за консултации и профилактични прегледи, публикуването на подробна информация за диабета онлайн, излъчването на информационни видео клипове...
Добрата новина е, че намалява броят на българите, които имат диабет, но все още нямат поставена диагноза - в момента такива са само около 20% от болните на фона на 40% в края на 90-те години.
Честотата на диабета у нас (9.6%) е близка до тази в Европа. В Полша например диабетно болните са 10.6% от населението, в Германия - 8.9%. Болните в Италия обаче са наполовина по-малко като дял от населението (може би затова
допринася и прославената Средиземноморска диета...).
Половината от българите, вече диагностицирани с диабет, не познават добре стойностите на добрия гликемичен
контрол, към който трябва да се стремят.
Над 40% от пациентите, които се лекуват с перорални средства за понижаване на кръвната глюкоза, не са посещавали ендокринолог през последната година и не са изследвали стойностите на гликирания си хемоглобин (показател,
отразяващ степента на гликемичния контрол през последните три месеца).
Над 80% от пациентите с диабет тип 2 имат високо артериално налягане, 87% са със затлъстяване и 60% - с микроалбуминурия.
Всяка година от диабет и усложненията му умират около 8000 хиляди българи (в тези цифри не са включени смъртните случаи в диабетната популация, които се дължат на сърдечносъдови, бъбречни и други придружаващи заболявания). При над 4500 души се налага ампутация на долен крайник.
И още данни от изследването на разпространението на диабета в България:
● С предиабет са 3.7% от българите (1.6% с нарушен глюкозен толеранс и 2.1% с нарушена гликемия на гладно)
● Сред диабетиците 56.7% са мъже и 43.3% - жени (за Европа съотношението е 49.8:50.2% или почти по равно)
● 83% от всички хора с диабет в България са над 50-годишни, като най-голяма е честотата на заболяването сред
възрастовата категория 60-79 години
● Във възрастовата група от 20 до 50 години, повече от 3/4 от диабетиците са между 40 и 49 години
Проучването е проведено в 12 български региона, като в него са участвали над 2000 мъже и жени на възраст 49.30+/-14.75 години. Пълните резултати от него са публикувани в списание
Ендокринология, бр. 4, 2012 (Борисова А-М. и сътр.)
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Четири броя на Клуб Д през 2014
Брой 4 (188). Година XXIII. Септември 2013 Цена 0.50 лв.

През следващата 2014 година нашият/ваш вестник Клуб D ще публикува четири броя – по един за всяко тримесечие. Това ще направи и абонаментът за изданието максимално достъпен – само 2 лв. за цялата година!

Световен диабетен ден 2013

ДА ЗАЩИТИМ
НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Причината за намаляването на периодичността на Клуб D е в ... увеличения брой читатели, но на онлайн изданието му, което е на уебсайта ни www.
spisaniemd.bg.

Световният диабетен ден – 14 ноември, тази година отбелязва петата
(и финална) година от кампанията, стартирала
през 2009 и
посветена на
обучение
и
превенция на
заболяването.

...
Гликираният хемоглобин (HbA1С) е златен стандарт
за оценка на лечението на захарния диабет и е
критерий за дългосрочния му контрол. Той отразява
средната кръвна захар през последните 2-3 месецa.
За повечето пациенти целта е да постигнат и поддържат
гликиран хемоглобин HbA1С <7%, за да се намали
рискът от съдови усложнения. Целта се индивидуализира
в зависимост от продължителността на диабета,
наличните сърдечносъдови и други съпътстващи
заболявания и усложнения на диабета.
S. E. Inzucchi et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a patient-centered
approach. Position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European
Association for the Study of Diabetes (EASD). DIABETES CARE, VOLUME 35, JUNE 2012

Ново Нордиск Фарма ЕАД, София 1407, ул. “Златен рог” 20, тел.: (02) 962 74 71/72

Захарният диабет е едно от водещите
предизвикателства за обществото здравеопазване на 21 век. Понастоящем,
около 371 милиона хора на планетата
живеят с това заболяване и други 280
милиона са изложени на риск за неговото развитие в близко бъдеще (през
следващите месеци). Според прогнозите, половин милиард от световното население ще има диабет към 2030 година, което показва поражения от пандемичен характер.
Диабетът и неговите усложения могат
да бъдат предотвратени, като за целта
има доказано ефективни и най-вече
изпълними мерки (интервенции).
Всеки един от нас може да помогне,
за да намалим растящата вълна от диабет, която е на път да ни залее. Поради
това и мотото на кампанията, избрана
от Международната диабетна федерация (МДФ) и от Световната здравна организация (СЗО), е:

Заедно срещу диабета
Тазгодишната кампания е насочена
към локалните общности, тъй като те играят важна роля в цялостния обществен
живот. Те се призовават да подготвят и
разпространят послания за обучение и
превенция на заболяването и да организират събития, които да представят
диабета като глобална здравна заплаха със сериозни и дългосрочни последици, които засягат всички нас.
От локално и регионално до национално и глобално ниво, кампанията има
за цел да подчертае, че предприемането на малки и лесни действия може да
постигне огромна промяна в крайните
резултати не само за хората с диабет,
но и за тези, които са застрашени от неговата поява.

През 22-годишната история на първото и единствено специализирано издание за хората с диабет в България, техните семейства и лекуващи медицински
специалисти, Клуб D (първоначално наречен вестник Диабет) публикува хиляди
обучителни статии за управлението на диабета, за профилактиката му, за живота на хората със захарна болест.
Сега всички те са онлайн и всеки ден около 500 уникални посетители на сайта ги четат! Освен това на http://spisaniemd.bg/vd можете да намерите 14-годишен
архив на всички броеве на вестника ни в PDF формат (показани са целите страници), което го прави лесен за четене (и принтиране) не само на настолни компютри
и лап-топи, но и на смарт телефони и таблети.

На уебстраница http://spisaniemd.bg може да намерите и пълен архив на нашите три списания за лекари - MD (в областта на цялата медицина), Доктор D (диабетология и свързани метаболитни заболявания) и CardioD (кардиология, ангиология и флебология)
На стр. 2

Вашите пациенти с диабет могат да се абонират за Клуб D в най-близката пощенска станция - каталожен номер 205.
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П Е Д И АТ Р И Я

Влияние на пубертета
върху усложненията
при диабет тип 1
Изявата на захарния диабет тип 1
(ДТ1) по време на пубертета е независим рисков фактор за настъпване на
усложнения, дори и при задоволителен метаболитен контрол, показаха резултатите от проучване, публикувани
в списание Diabetes Care (1).
Основните изводи на неговите автори:
1. Пациентите, при които ДТ1 е диагностициран в много ранна детска
възраст, са предпазени в по-голяма
степен от развитието на микроваскуларни усложнения като диабетна ретинопатия, дори при голяма продължителност на основното заболяване, в
сравнение с тези, при които изявата на
ДТ1 е по време на пубертета, но дългосрочният лош гликемичен контрол може да анулира тази протекция
2. Обратно, пациентите, при които
ДТ1 се е изявил в пубрететна възраст,
имат по-висок риск за появата на диабетна ретинопатия, но този риск е помалко зависим от степента на метаболитния контрол, отколкото в групата
с предпубертетна изява на заболяването, и по-вероятно се влияе от други
свързани с възрастта фактори като повишено артериално налягане (АН)
В анализа са включени данните на
общо 105 пациенти, развили ДТ1 след
1980 година, като за период от около 20
години при 55% е била диагностицирана диабетна ретинопатия (DR), като
от тях при 15% степента на измененията в ретината са били класифицирани
като умерени до тежки.

Влиянието на предпубертетния дебют на диабета върху развитието на
хронични микроваскуларни усложнения все още е обект на дискусии. Резултатите от по-рано проведени проучвания, оценяващи тази връзка, са
противоречиви.
За да изследват влиянието на пубертета върху усложненията на диабета и да преодолеят някои методологични проблеми на по-рано проведените
проучвания, авторите на настоящето
мултицентърно проучване, проведено
в Италия, са сравнили честотата на усложненията на диабета при две групи
хора със сходна продължителност на
заболяването.
В първата (предпубертетна) група са включени 53 пациенти с дебют
на ДТ1 под тригодишна възраст, докато при участниците във втората група
(общо 52, на възраст 9-14.9 години) заболяването се е изявило след настъпването на пубертета - 37 са били в стадий II по Танер и 15 - в стадий V по
Танер при поставяне на диагнозата.
Клиничните характеристики на пациентите са обобщени в Таблица 1.
Честотата на усложненията в двете групи е била сравнена след сходна
продължителност на диабета поне 15
години (средно 20 години). Възрастта
на участниците по време на повторния
преглед е била 16-40.3 години.
При всички са направени дигитални снимки на ретината при дилатирани зеници, според протокола
на EURODIAB (the Epidemiology and

Prevention of Diabetes).
Тежестта на диабетната ретинопатия (DR) е определена чрез петстепенна скала, според опростената класификация на Американската академия
по офталмология: няма DR (степен 1),
лека непролиферативна DR (степен
2), умерено тежка непролиферативна DR (степен 3), тежка непролиферативна DR (степен 4) и пролиферативна
DR (степен 5). Със статистическа цел,
всички пациенти с DR степени 3, 4 и
5 са разпределени в група с умерено
тежка до тежка DR.
Освен изследване на ретината, са
оценени също и уринната екскреция
на албумин (urine albumin excretion –
UAE) при 86 пациенти, индексът на
телесната маса (BMI) и артериалното
налягане (АН) – при 89. Интерпретацията на BMI е според класификацията на СЗО - BMI >30 kg/m2 съответства
на затлъстяване, а BMI между 25 и 29.9
kg/m2 – на наднормено тегло.
АН е измерено със стандартен живачен манометър, като е взета средната
стойност на две измервания. Дефиницията на артериална хипертония (АХ)
е според класификацията на СЗО.
Микроалбуминурията е дефинирана като UAE между 30 и 300 mg/ден
или като степен на екскреция на албумина с урината >/=20 mcg/min, а
макроалбуминурията - като UAE >300
mg/ден или степен на екскреция на
абумина >150 mcg/min.
Редовни изследвания на гликирания
хемоглобин (HbA1с) са били налични

Таблица 1. Клинични характеристики на пациентите
Възраст при поставяне
на диагнозата (г.)
Предпубертетна група (n=53)
Пубертетна група (n=52)
*

Пол
(мъжки/женски)

Пубертет при поставяне
на диагнозата (n)

Продължителност
на заболяването (г.)

Възраст по време на
проучването (г.)

2.2+/-0.6 (0.8–3)

22/31

0

19.8+/-4.2 (15–28.5)

22.0+/-4.5 (16–32)

12.1+/-1.5* (9–14.9)

23/29

52

19.5+/- 3.9 (15–27.8)

31.6+/-4.1* (25.8–40.3)

р<0.0001; n = брой
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от медицинските досиета на 72 пациента (при около две трети от случаите).

Резултати
Честотата на DR е по-висока при пациентите с пубертетна изява на диабета, в сравнение с тези с дебют на заболяването в ранна детска възраст, както за
всички степени на DR (71 спрямо 40%,
р=0.002), така и за лека или по-тежко
изразена DR (р=0.005) (Taблица 2).
Тези различия са потвърдени само при пациентите с давност на
ДТ1 <20 години (за всяка степен на DR – 63% за пубертетната спрямо 27% за предпубертетната група, р=0.005), но не и при
тези с по-голяма продължителност на заболяването (за всяка
степен на DR процентите са съответно 88 и 63%, р=NS - несигнификантно).
Честотата на абнормна UAE
не се е различавала сигнификантно между двете групи
(Taблица 2). Не са установени
значими разлики между средните стойности на гликирания хемоглобин (HbA1с), поддържани от пациентите с абнормна UAE и тези с
нормоалбуминурия.
Нито един от участниците с повишена UAE не е бил с артериална хипертония.
АХ е установена само при трима пациенти, като всички те са от пубертетната група. От тях двама са били с DR
(съответно степен 3 и степен 5).
Продължителността на диабета при

пациентите с DR е била по-голяма, отколкото при тези без DR (20.7 спрямо
18.4 години, р=0.004). При два случая
е била установена DR степен 5, като
те са имали сходни характеристики 27-годишна давност на диабета и дебют на заболяването през пубертета.
Нивата на HbA1с не показват съществени различия между всички участници, нито между тези без DR или с лека
DR (Taблица 3). Но при малкия брой пациенти, при които е установена умерено

тежка до тежка DR, са били поддържани
по-високи средни стойности на HbA1с в
предпубертетна възраст (р<0.01) (Taблица 3), докато такова различие не е наблюдавано в пубертетната група.
Не са установени обаче значими
разлики в нивата на HbА1с, поддържани през първите пет години от изявата на заболяването, при нито едно от
сравненията.
Някои автори предполагат, че повишеният риск за усложнения при паци-

ентите, при които диагнозата на ДТ1 е
поставена в пубертета, може да се дължи на по-лошия гликемичен контрол
през този възрастов период (поддържане на средно ниво на HbA1c >8% при
повечето от случаите).
Резултатите от настоящето клинично проучване, които включват данни
за стойностите на HbA1c през целия
досегашен живот при приблизително
две трети от участниците, не подкрепя гореспоменатата хипотеза.
Стойностите на HbA1c не показват съществени различия
между пациентите с предпубертетна и с пубертететна изява на
диабета. Освен това, случаите с
пубертетно начало на заболяването, които са развили по-тежка DR, са имали по-ниски нива на гликирания хемоглобин,
в сравнение с децата, при които
диабетът е започнал преди пубертета, и сходни стойности на
HbA1c участниците с лека или с
липсваща DR.
Тези данни дават основание
да се приеме, че други фактори, освен гликемичния контрол, свързани
по-скоро с хронологичната възраст (не
може да се изключи влиянието на АХ),
отколкото с продължителността на заболяването, обуславят риска за DR при
пациентите с дебют на диабета през
пубертета.
Лошият метаболитен контрол на
ДТ1 през цялата продължителност на
заболяването е асоцииран е тежка DR
при децата с предпубертетна изява на

Таблица 2. Честота на DR, нефропатия, АХ и наднормено тегло и затлъстяване при дветe групи участници
Няма DR

Лека DR
(степен 2)

Умерено тежка до
тежка DR (степени 3–5)

Абнормна
UAE

АХ

Наднормено тегло

Затлъстяване

Всички пациенти (n=105)

47 (45)

43 (40)

15 (15)

6 oт 86 (7)

3 oт 89 (3)

20 oт 89 (22)

7 oт 89 (8)

Група с много ранна предпубертетна
изява на ДТ1 (n=53)*

32(60)

16(30)

5 (10)

2 oт 45 (4)

0 oт 46 (0)

9 oт 46 (20)

3 oт 46 (6)

Група с изява на ДТ1 в пубертетна
възраст (n=52)*

15 (29)

27 (52)

10 (20)

4 oт 41 (9)

3 oт 43 (7)

11 oт 43 (25)

4 oт 43 (9)

n - брой (%); * р= 0.005 за DR

Таблица 3. С
 редни стойности на HbA1с от диагностициране на ДТ1 при двете групи участници, групирани според степента на DR
Няма DR (степен 1)

Лека DR (степен 2)

Умерено тежка до тежка DR (степени 3-5)

Всички пациенти (n=72)

7.9 ± 0.6 (134.0 ± 11.4) (n = 32)

8.1 ± 0.8 (136.5 ± 13.4) (n = 30)

8.7 ± 0.5* (147.8 ± 10.3)^° (n = 10)

Група с предпубертетна изява (n=38)

7.9 ± 0.6 (134.4 ± 11.8) (n = 21)

8.1 ± 0.9 (135.2 ± 15.2) (n = 13)

9.2 ± 0.2**#§ (157.6 ± 5.5)^^&§ (n = 4)

Група с пубертетна изява (n=34)

8.0 ± 0.7 (133.1 ± 10.9) (n = 11)

8.2 ± 0.7 (137.4 ± 12.2) (n = 17)

8.4 ± 0.5 (141.3 ± 6.9) (n = 6)

Данните за HbA1с са представени като средни стойности (+/-SD - стандартно отклонение) в проценти от общия Hb и като средни стойности (+/-SD) в % над горната нормална граница на лаборатортията
n = брой на случаите; * р= 0.008 тежка спрямо няма DR, °р= 0.007 тежка спрямо няма DR, °р= 0.039 тежка спрямо лека DR; ** р= 0.007 тежка спрямо няма DR, #р= 0.032 тежка спрямо лека DR, §р= 0.01
случаи с тежка DR в групата с предпубертетната изява на ДТ1 спрямо тази с пубертетната изява на заболяването; ^^р= 0.006 тежка спрямо няма DR, &р=0.013 тежка спрямо лека DR
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диабета, докато контролът през първите пет години на заболяването не
се различава между пациентите със
и без засягане на ретината и вероятно не оказва влияние върху честотата на DR.
Препоръката на изследователите
е при всички пациенти с ДТ1 да бъ-

де поддържан добър метаболитен контрол, независимо от възрастта, но този
контрол не трябва да бъде прекалено
стриктен, когато децата са много малки и склонни към хипогликемия поради непредвидимия им начин на хранене и физическа активност (малките
деца не могат да разберат, че отказът

от храна може да доведе до хипогликемия като, наред с това, те трудно разпознават алармиращите симптоми на
ниската кръвна глюкоза).
Д-р Зорница Василева
Използван източник:
1. Salardi S., Porta M., Maltoni G. et al. Infant and toddler type 1
diabetes complications after 20 years' duration. Diabetes Care.
2012;35(4):829-833 http://care.diabetesjournals.org

Изводите за клиничната практика:
● Малките деца (под петгодишна
възраст) с ДТ1 изглеждат по-защитени от развитието на свързани с това
заболяване микроваскуларни усложнения. Поради това, при тях целите
за гликемичен контрол могат да не
бъдат толкова стриктни, за да се из-

бегне повишеният риск (поради импулсивно поведение и неспособност
за самонаблюдение) от хипогликемии по време на когнитивното им
развитие
● При юношите с пубертетна изява на ДТ1, освен поддържането на до-

бър гликемичен контрол, трябва да
се контролират и останалите рискови
фактори за развитието на съдови усложения като артериално налягане,
както и да се провежда редовен скрининг за ранно диагностициране и лечение на диабетната ретинопатия

ИГДП в ранна детска възраст
са асоциирани с повишен
риск за диабет тип 1
Инфекциите на горните дихателни пътища (ИГДП), възникващи през
първите шест месеца от живота, могат
да доведат до удвояване на риска за образуване на антиостровни антитела и
за развитие на диабет тип 1 (ДТ1), показаха резултатите от проведено в Германия проучване, публикувани в списание JAMA Pediatrics (1).
Изследователите подчертават, обаче, че тези резултати може да не са
приложими за всички деца, защото
проучването е проведено при пациенти с повишенa вероятност за развитие
на ДТ1, които имат родственик със заболяването.
„В първите месеци от живота имунната система е в период на развитие и
може да бъде особено чувствителна
при контакта с инфекциозни причинители. Но все още няма обяснение защо
точно респираторните инфекции оказват важно въздействие през тази фаза,“
коментира водещият автор на проучването д-р Andreas Beyerlein, ръководител на Работната група по епидеми-

ология към Института за изследване
на диабета в Мюнхен (2).
От дълго време се предполага, че
инфекциите, особено с ентеровируси,
са потенциални тригери на ДТ1. Антиостровните антитела се появяват в серума още преди развитието на ДТ1 и
на базата на тяхното наличие може да
се предскаже развитието на заболяването при даден пациент.
В настоящето клинично проучване са включени 148 деца на възраст <3
месеца при започване на проследяването. Всички те са имали родственици
от първа линия с ДТ1 и са участници
в BABYDIET – провеждано в Германия проучване, имащо за цел да установи ефекта от отложената експозиция
на глутен върху развитието на анти
островни антитела при децата с генетично повишен риск за диабет.
Когато децата са били на три месеца, родителите са попълнили въпросници, включващи информация за
прекараните от бебето инфекции, епизоди на фебрилитет и прием на меди-
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каменти, както и детайлно описание
на симптомите на детето; данни за фамилна анамнеза за диабет, стил на живот, тютюнопушене на майката по време на бременността.
В края на изпитването родителите
е трябвало отново да предоставят информация за заболяванията, възникнали до тригодишна възраст на детето. На всеки три месеца е изследвана
кръвна проба на пациентите, за да се
проследи и регистрира евентуалното
образуване на антиостровни антитела.
В хода на тригодишното проучване
са настъпили 1 245 инфекциозни събититя. Повечето от тях (669) са засягали
горните дихателни пътища, по-малка
част (257) – храносмилателната система, а останалите 319 случая са класифицирани като други инфекции (например кожни).
При децата, прекарали ИГДП през
първите шест месеца от живота, рискът за образуване на антиостровни антитела е бил два пъти по-висок (hazard
ratio - HR 2.27), в сравнение с децата без
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инфекция; HR за образуване на анти
островни антитела след ИГДП във възрастта между 6 и 11.9 месеца е било 1.32.
През втората година от живота не са
установени значими ефекти за която и
да е инфекциозна категория. По-големият брой на ИГДП в периода от шест
месеца преди сероконверсията към антиостровни антитела също е бил свързан с повишено HR (HR=1.42).
Най-висока е била честотата на
продукция на антиостровни антитела
при децата с повече от пет респираторни инфекции през първата година
от живота.
Инфекциозните причинители индуцират автореактивност при ДТ1 чрез
различни механизми. Данните от про-

учвания, проведени при животни и
в in vitro условия, показаха, че вирусите могат директно да инфектират и
увредят инсулин-продуциращите бета-клетки или могат да активират автореактивните Т-лимфоцити на базата
на молекулна мимикрия.
Освен това, инфекциозните патогени индуцират възникването на среда на възпаление, чрез продукцията на
цитокини, която причинява увреждане на бета-клетките.
В момента д-р Beyerlein и сътрудници и още пет изследователски екипа
участват в допълнително, мултицентърно проучване - The Environmental
Determinants of Diabetes in the Young
(TEDDY), целта на което е да иден-

тифицира инфекциони причинители,
диетични фактори или други фактори
на околната среда, които могат да провокират развитието на ДТ1 и по този
начин да потвърдят ролята на респираторни инфекции, например тези с риновируси.
В TEDDY се провежда и изследване
на носен секрет, което вероятно ще бъде една стъпка напред при оценяване
на връзката между инфекциите и развитието на автоимунното заболяване.
Д-р Зорница ВАСИЛЕВА
Използвани източници:
1. Beyerlein А., Wehweck F., Ziegler A. et al. Respiratory infections
in early life and the development of islet autoimmunity in children
at increased type 1 diabetes risk. JAMA Pediatr. 2013 doi:10.1001/
jamapediatrics.2013.158 http://archpedi.jamanetwork.com
2. Melville А. Early upper-respiratory infections linked to type 1
diabetes. Medscape Medical News www.medscape.com/viewarticle/807205

Teрапевтично поведение
при деца и подрастващи
с новодиагностициран
диабет тип 2
През последните три десетилетия
затлъстяването при деца и подрастващи (юноши) нараства със застрашителни размери и води до метаболитни нарушения, които обичайно не се
се срещат в тази възрастова група, като инсулинова резистентност, диабет
тип 2 (ДТ2), дислипидемия и артериална хипертония.
В САЩ, например, един от трима
новодиагностицирани пациенти с диабет на възраст под 18 години, е с ДТ2
(над 85% от тези случаи са със затлъстяване). В същото време, през 2011 година три щата са били без педиатри
ендокринолози, а в 22 щата – броят на
тези специалисти е бил под 10!
Бързото нарастване на случаите на
ДТ2 в детско-юношеска възраст поставя
нови предизвикателства пред клиницистите както за проследяването на пациентите, така и за терапетичното поведение
при тази популация. В населени места,

8

където липсват педиатри ендокринолози, се препоръчва сътрудничество между интернисти и педиатри.
В опита си да отговорят на тези предизикателства, диабетолози, педиатри и диетолози от съответните американски медицински организации*
разработиха съвместно ръководство за
лечение на деца и подрастващи с новодиагностициран ДТ2 (1).
Настоящите указания са насочени
само за пациенти с новодиагностициран ДТ2 на възраст между 10 и 18
години.
Те не се отнасят за деца с нарушена гликемия на гладно (5.6-7.0 mmol/l),
нарушен глюкозен толеранс (кръвна
глюкоза два часа след хранене 7.8-11.1
mmol/l) или изолирана инсулинова резистентност, или за възможни случаи
на подрастващи с ДТ2 и бременност.
Това ръководство не включва и лечението на потенциалните усложне-
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ния на ДТ2 (артериална хипертония,
дислипидемия, нефропатия, микроалбуминурия и депресия), които са обект
на придружаващ технически доклад (2).

Препоръка 1
Инсулинова терапия трябва да се
започне:
● При всички деца и подрастващи
с ДТ2, които са с диабетна кетоацидоза или при които не може да се направи прецизно разграничаване межди
ДТ1 и ДТ2
● При деца и подрастващи със
стойности на венозна/плазмена кръвна
глюкоза над 13.9 mmol/l или гликиран
хемоглобин (HbA1c) над 9%
Клиничната картина на ДТ2 в детска възраст варира в зависимост от
стадия на заболяването. В ранните
етапи на болестта доминира инсулиновата резистентност с компенсаторно
повишена инсулинова секреция (нор-
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мални или повишени нива на серумен
инсулин и С-пептид).
С течение на времето, панкреасните бета-клетки загубват функционалната си активност за секреция на адекватни количества инсулин, при което
настъпва хипергликемия. На този етап
диабетът може да бъде диагностициран само чрез скрининг.
При прогресиране на заболяването болните могат да дебютират с кетоза или кетоацидоза (5 до 25% от случаите с ДТ2). Диабетната кетоацидоза е
животозастрашаващо състояние, което трябва да се лекува с инсулин и заместителни инфузии с водно-електролитни разтвори, за да се предотвратят
кома и летален изход.
Децата и подрастващите със симптоми на хипергликемия (полиурия, полидипсия и полифагия), които са диа
гностицирани със захарен диабет,
трябва да бъдат изследвани за кетоза
(серумни кетони и кетотела в урината), а при положителни резултати – и
за кетоацидоза (венозно рН), независимо че фенотипът и рисковите фактори (затлъстяване, acanthosis nigricans,
фамилност за ДТ2) могат да насочват
към ДТ2. Болните с кетоацидоза трябва да бъдат незабавно хоспитализирани и лекувани.
Пациентите в детска възраст с ДТ2
с лош гликемичен контрол (кръвна
глюкоза над 13.9 mmol/l или HbA1c
над 9%), при които не се установява
кетоза или кетоацидоза, могат също
да се повлияят благоприятно от лечение с инсулин, поне за кратък период
от време.
Това дава възможност за по-бързо понижаване на хипергликемията (намаляване на глюкозната токсичност, дължаща се на инсулиновата
резистентност и на неадекватната бета-клетъчна продукция на инсулин за
преодоляване на инсулиновата резистентност) и позволява на бета-клетките „да си починат и да се възстановят”. Впоследствие пациентите могат
да преминат на терапия с metformin, в
комбинация с промени в начина на живот (диета и физическа активност).
Както вече беше споменато, в част
от случаите с новодиагностициран
диабет, разграничаването между ДТ1
и ДТ2 е трудно (при част от случаите с ДТ2 могат също да се наблюдават

много ниски нива на серумен инсулин
и С-пептид). Подобни пациенти е найдобре да бъдат първоначално лекувани с инсулин, докато с подходящи тестове бъде точно определен типът на
диабета.
ДТ2 най-често се диагностицира
при деца с наднормено тегло или със
затлъстяване (индекс на телесна маса – ИТМ =/>85-94 или респективно
>95 персентил за съответните възраст и пол), с фамилна анамнеза за
този тип диабет, с нормални или повишени нива на серумен инсулин и
С-пептид в началото, с постепенна
изява на заболяването, с инсулинова резистентност (клинични данни
за поликистозен овариален синдром
или акантозис нигриканс) и негативен тест за диабетни автоантитела,
типични за ДТ1 (дължащ се на автоимунно разрушаване на бета-клетките). Детско-юношеската популация
с ДТ2 има по-често дислипидемия и
артериална хипертония отколкото
тази с ДТ1.

Препоръка 2
При всички останали състояния
(без тези посочени в препоръка 1), лечението на деца и подрастващи с ДТ2
трябва да включва правилен хранителен режим, редовна умерена до интензивна физическа активност и приложението на metformin като медикамент
на първи избор.
Тъй като успешното лечение на пациентите с ДТ2 в детска възраст трудно може да бъде постигнато само с
помощта на хранителен режим и физическа активност (поради ниското съдействие от страна на болните), експертите препоръчват ранното
включване на metformin.
Препоръчва се терапията да започна с начална доза от 500 mg дневно,
с постепенно повишаване, до максимална дневна доза от 2000 mg, разделена в два приема. Започването на терапията с ниска доза на медикамента
позволява да се намали гаденето като негов често срещан нежелан страничен ефект.
Предимствата от прилагането на
метформин са: постигане на по-бързо понижаване на HbA1c, възможност
за по-дълго поддържане на прицелното ниво на HbA1c (забавено влошаване
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на хипергликемията), намаляване на
инсулиновата резистентност, по-малки промени в теглото, подобряване на
липидния профил.
Дози, по-високи от 2000 mg дневно,
не се асоциират с по-добър терапевтичен ефект, поради кoето не се препоръчват. Най-често срещаните нежелани
реакции като коремна болка и метеоризъм, обикновено преминават след време. Медикаментът се понася по-добре,
ако се приема заедно с храната.
В педиатричната популация интервенциите, свързани с промяна
в стила на живот, са трудно постижими, поради редица причини като: висока честота на депресивни
нарушения при подрастващите, затрудняващи спазването на препоръките, или натиск от страна на връстниците за включване в занимания,
често свързани с нездравословни
дейности (консумация на алкохол,
прием на неподходящи храни).
Едва 10% от децата с ДТ2 в тази възраст могат да постигнат добър гликемичен контрол само с помощта на правилен хранителен режим и активна
физическа дейност в продължение на
най-малко 60 минути всеки ден.
Преди да се започне терапия с
metformin, клиницистите трябва да бъдат убедени, че пациентът е със сигурна диагноза ДТ2. В случаите на несигурност (дете с наднормено тегло или
затлъстяване и значима хипергликемия и/или с кетоза), се прилага инсулин до прецизното изясняване на типа
на диабета.
Децата, при които се установява умерена хипергликемия (стойности на кръвната глюкоза между 11.1 и
13.9 mmol/l) или диагнозата се постява в рамките на скринингова програма, също представляват терапевтично
предизвикателство. Възможното лечение на тези пациенти включва монотерапия с metformin, инсулинова монотерапия или комбинирано приложение
на metformin с инсулин.
Единствените медикаменти за лечение на ДТ2 в детска възраст, одобрени
от FDA, са metformin и инсулин, въпреки че в единични случаи се прилагат и
тиазолидиндиони и инкретини.
При всички подрастващи с лека хипергликемия без кетонурия, експертите препоръчват metformin като ме-
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П Е Д И АТ Р И Я
дикамент на първи избор. Освен че
подобрява чернодробната чувствителност към инсулина, metformin има редица други предимства:
● Намалява телесното тегло или
има неутрален ефект върху теглото
● По-нисък риск за хипогликемии
в сравнение с инсулина и сулфонилурейните препарати
● Подобрява инсулиновата чувствителност и нормализира менструалния цикъл при жени с поликистозен
овариален синдром (тъй като подобрява фертилитета при това състояние,
при сексуално активни девойки се препоръчва да се осигури надеждна контрацепция с цел да се избегне нежелана бременност)
● Не е асоцииран с дискомфорт, съпътстващ подкожните инжекции с инсулин
● Перорален начин на приложение,
който може да повиши съдействието
от страна на подрастващите
● Лечението налага по-малко съветване от страна на лекуващия лекар
в сравнение със започването на инсулинова терапия
От друга страна, инсулинът има определени предимства пред metformin в
началната терапия на ДТ2:
● По-бързо постигане на добър гликемичен контрол
● Може теоретично да бъде от полза за запазване на функционалния капацитет на панкреасните бета-клетки
или дори за неговото подобряване
● Убеждава пациентитете в сериозността на заболяването и в ползите от
подобряването на метаболитния контрол
Резултатите от проучването TODAY**,
сравняващо стандартната (монотерапия
с metformin) с по-агресивното лечение
при подрастващи с новодиагностициран ДТ2, показаха, че само с metformin
не може да се постигне добър гликемичен контрол. Комбинираното приложение на metformin и rosiglitazone е поефективно за нормализиране на нивата
на кръвната глюкоза.
Изводите от TODAY, за съжаление,
не могат да бъдат приложени в клиничната практика, тъй като rosiglitazone не
е одобрен за лечение на деца и подрастващи. Поради сериозните си странични ефекти, медикаментът се използва
ограничено в САЩ дори и при възраст-
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ни (в Европа той бе изтеглен от употреба поради съображения за сърдечносъдовия му профил на безопасност).
Ето защо, metformin ще продължи
да се препоръчва като терапия на първи избор в тази възрастова група (поради добър профил на ефективност
и безопасност). Той трябва да се прилага рано (още при поставяне на диагнозата) заедно с промени в начина на
живот, като при невъзможност за постигане на добър метаболитен контрол
към него трябва да се добави инсулин
(базален инсулин) или друго глюкозопонижаващо средство.
На настоящия етап няма убедителни данни от рандомизирани клинични проучвания в подкрепа на самостоятелното използване на промените
в начина на живот като първа стъпка
терапия при която и да било подгрупа
деца с ДТ2.

Препоръка 3
Стойностите на HbA1c трябва да
се изследват на всеки три месеца, като терапията трябва да се интензифицира при незадоволителен гликемичен
контрол.
Гликираният хемоглобин е показател за степента на гликемичен контрол
при болни със захарен диабет, който
позволява ориентировъчно да се определят средните нива на кръвната глюкоза, които са били поддържани през
предходните два-три месеца.
Резултатите от проучвания при деца с ДТ1 и при възрастни с ДТ2 по безспорен начин доказват връзката между
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стойностите на HbA1с и честотата на
микросъдовите усложнения (ретино-,
нефро- и невропатия).
Експерите съветват при всички пациенти с диабет HbA1с да се изследва
на всеки три месеца.
Американската диабетна асоциация (ADA) и Европейската асоциация
за изучаване на диабета (EASD)*** препоръчват при повечето от пациентите с ДТ2 над детско-юношеска възраст
да се поддържат нива на HbA1с <7%
за намаляване на техния риск за диабетни усложнения (до 6.5% при млади
пациенти със скорошна изява на заболяването и липса на сериозни сърдечносъдови усложнения, но не и ако това води до тежки хипогликемии). При
стойности на HbA1с <6.5% се увеличава рискът за тежка хипогликемия.
При деца и юноши с ДТ2 Международната диабетна федерация (IDF) и
Международното общество по детски
и юношески диабет (ISPAD)*** препоръчват да се поддържа ниво на HbA1с
<7% (контролно изследване на три месеца) и нива на кръвната глюкоза препрандиално <7.2 mmol/l и постпрандиално (след хранене) <10 mmol/l, като се
провежда минимално двукратно измерване на глюкозата в капка капилярна кръв (3). При децата с ДТ1 от всички възрастови групи препоръчваното
от ISPAD прицелно ниво на HbA1с е
по-високо (<7.5%) с цел да се минимализира честотата на тежките хипогликемии и на намаления усет за улавяне
на хипогликемия.
При деца и подрастващи с ДТ2 е
желателно HbA1с да се поддържа под
7%, като се уточнява, че целите са
индивидуални и посоченото прицелно ниво не е универсално.
При установяване на повишени
концентрации на HbA1с >7%, терапията трябва да се интензифицира чрез
повишаване на дозата или включването на втори медикамент, по-често проследяване на кръвната глюкоза, по-чести контролни прегледи при
лекуващия лекар, повишаване на физическата активност и спазване на
хранителен режим (съветване на професионален диетолог).
Болните със стабилен метаболитен контрол (постигнати прицелни нива) могат да провеждат изследване на
HbA1с на шест месеца.

П Е Д И АТ Р И Я

Препоръка 4
Мониторирането на нивата на кръвната глюкоза с тест-ленти е показано в
следните случаи:
● Пациенти на лечение с инсулин
или друг медикамент, водещ до риск за
хипогликемия
● Болни с ДТ2, започващи или променящи режима си на лечение
● Пациенти с незадоволителен метаболитен контрол
● Случаи с остро вметнато заболяване
Въпреки че до момента не са провеждани рандомизирани проучвания
за ефекта на честото мониториране на
нивата на кръвната глюкоза при деца и юноши с ДТ2, данните от подобни изследвания при възрастни с ДТ2
на инсулиново лечение демонстрират,
че изследването на кръвната глюкоза с помощта на тест-ленти поне четири пъти дневно се асоциира с по-добър метаболитен контрол, за разлика
от възрастните, които не контролират
често кръвната си глюкоза.
АDA препоръчва честотата на изследването на кръвната глюкоза да се
основава на вида на терапевтичния режим и на целите на терапията:
● При пациенти на интензифицирана базално-болусна инсулинова терапия (многократни инсулинови инжекции или постоянна инсулинова
инфузия) изследването на кръвната
глюкоза с тест-ленти трябва да се провежда три или повече пъти дневно
● При болни, които не са на инсулинова терапия, мониторирането с
тест-ленти се прилага с цел проследяване на успеха на терапията
● В определени случаи, когато целта на лечението е поддържане на определени нива на постпрандиална глюкоза, се препоръчва мониториране с
тест-ленти след хранене
Много често юношите с ДТ2 трудно постигат нормогликемия. Нива на
кръвната глюкоза на гладно между 3.9
и 7.2 mmol/l, обаче, се считат за приемливи за повечето подрастващи.
В допълнение, тъй като постпрандиалната хипергликемия се асоциира с
повишен риск за сърдечносъдови инциденти при възрастни, мониторирането
на кръвната глюкоза два часа след хранене е подходящо за определени групи
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от пациенти (при нормални препрандиални стойности на кръвнана глюкоза,
но нива на HbA1c над прицелните).
Мониториране на кръвната глюкоза при болни с новодиагностициран ДТ2. Експертите препоръчват
при всички болни с новодиагностициран ДТ2, независимо от терапевтичния режим, кръвната глюкоза да се
изследва преди всяко хранене, включително сутрин на гладно, както и
вечер непосредствено преди лягане,
докато се постигне оптимален метаболитен контрол.
След постигане на гликемичния
контрол, честотата на мониторирането
на кръвната глюкоза може да се намали. Болните с чести хипо- или хипергликемии, както и тези на интензифициран режим, изискват по-често
изследване на кръвната глюкоза.
Мониториране на кръвната глюкоза при лечение с перорални медикаменти и еднократен базален инсулин.
Най-опростеният режим на инсулиново лечение е чрез еднократно приложение на дългодействащ (базален) инсулин
преди лягане, като при тези случаи се
препоръчва измерване на кръвната глюкоза сутрин на гладно (преди сутрешната закуска) с цел адаптиране на дозата.
Този режим е свързан с повишен риск
за хипогликемии, особено през нощта
или сутрин (при използване на NPH инсулин вместо на дългодействащ инсулинов аналог), и не може да осигури адекватна доза инсулин по време на хранене
(постигнати прицелни нива на кръвнатата глюкоза сутрин на гладно, но не и
през деня). В подобни случаи добяването на меглинид (бързодействащ инсулинов сетретагог) или на бързодействащ
инсулин преди хранене подобрява гликемичния контрол поради понижаване
на постпрандиалната хипергликемия.
Болните с ДТ2 на перорална терапия с оптимални концентрации на
HbA1c, при които лечението е свързано с нисък риск за хипогликемии, не
изискват толкова редовно мониториране на кръвната глюкоза. То се налага
при поява на инфекции или при наличие на хипер- или хипогликемии.
Някои подрастващи с ДТ2 се повлияват благоприятно от комбинираното
приложение на дългодействащ (базален) инсулин и перорален медикамент.
При тях най-често се препоръчва дву-
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кратно дневно проследяване на кръвната глюкоза с тест-ленти (на гладно и
два часа след хранене) до постигане на
оптимален гликемичен контрол.
Мониториране на кръвната глюкоза при лечение с базално-болусен
инсулинов режим. Базално-болусният режим на приложение на инсулин е
подходящ за някои деца и подрастващи с ДТ2, като при тях се налага мониторирането на нивата на кръвната
глюкоза преди всяко основно хранене,
за да се коригира дозата на болусния
инсулин (да се използва един от бързодействащите инсулинови аналози).

Препоръка 5
Пациентите с ДТ2 трябва да спазват стриктно указанията за правилен хранителен режим. Консумирането на повече калории, отколкото могат
да бъдат изразходвани, води до наддаване на тегло с последващо затлъстяване, което е основен рисков фактор за
нарастване на честотата на ДТ2. За съжаление, липсват достатъчно проучвания, които да проследяват ефекта на
хранителния режим върху метаболитния контрол при деца и юноши с ДТ2.
Според указанията на Академията
по хранене и диететика, балансираният хранителен режим, съдържащ 9001200 kcal дневно, в комбинация с перорално лечение и повишена двигателна
активност, корелира както с краткосрочни, така и дългосрочни (над една година) ефекти върху теглото и разпределението на мастната тъкан при
деца на възраст между шест и 12 години. При юноши между 13 и 18 години
се препоръчва вносът на калории да не
пада под 1200 kcal дневно.
Резулататите от програмата за превенция на диабета (DPP) в САЩ демонстрират, че участниците, поемащи с помалко от 450 kcal дневно от обичайния
си хранителен режим, имат близо 60%
по-малка вероятност да развият диабет
през следващите 2.8 години.
Експертите препоръчват прилагането на кетогенна нискобелтъчна диета
да бъде ограничено само до онези подрастващи, чието тегло е над 120% от
идеалната телесна маса и които имат
сериозни усложнения.
Този хранителен режим за бързо намаляване на телесното тегло трябва да
се прилага в специализирано заведе-
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ние, за кратък период (не повече от 10
седмици), под наблюдението на обучен
мултидисциплинарен екип.
Пациентите с наднормено тегло
трябва да се насърчават да участват в
обучителни програми, които промотират здравословно хранене, включващо
три основни хранения дневно с малки
междинни закуски и избягване на консумацията на висококалорични храни
(junk) при гледане на телевизия или работа с компютър.
Най-често прилаганите съвети за
намаляване на приема на излишни калории и постигане на оптимално телесно тегло при деца със затлъстяване
включват:
● Редовен прием на храна - три основни хранения дневно с малки междинни закуски
● Намаляване на размера на порциите
● Прием на нискокалорични безалкохолни напитки, с изключение на
млякото
● Ограничаване на приема на плодов сок до една чаша дневно
● Повишена на консумация на плодове и зеленчуци
● Консумация на нискомаслени
млечни продукти поне три-четири пъти дневно
● Ограничен внос на храни с висока масленост
● Намаляване на броя на междинните закуски
● Спиране на fast-food/junk храните

Препоръка 6
Децата и подрастващите с ДТ2 трябва да бъдат ангажирани в поне 60-минутна двигателна активност с умерено до изразено физическо натоварване
дневно и да ограничат времето, прекарано пред екрана (телевизия, компютър) до два часа дневно.
Физичеките упражнения са важна
част от програмата за намаляване на
наднорменото тегло с цел превенция и
лечение на ДТ2. Умереното до изразено физическо натоварване се дефинира
като изпълнение на упражнения, които увеличават дихателната и сърдечната честота.
Най-лесният начин за определяне
на интензивността на физическото натоварване е чрез теста за говорене. При
умерено физическо натоварване паци-

ентът може да говори, но не може да
пее. При интензивно физическо натоварване пациентът трудно разговаря,
тъй като се задъхва.
Препоръчва се подходът при всеки
пациент да бъде индивидуален, съобразно неговите предпочитания, възможности за натоварване и условия
в семейството. Например, при някои
деца с ДТ2 всекидневните разходки
пеша с продължителност един час могат да бъдат достатъчно физическо натоварване, подобряващо теглото и метаболитния контрол. Едночасовата
сесия може да бъде разделена и на няколко по-кратки с продължителност
10-20 минути.
Основните указания в тази насока
включват:
● Разработване на индивидуална
програма с пациента и неговото семейство за намаляване на заседналия начин на живот и увеличаване на двигателната активност
● Изработване на 60-минутна
програма с упражнения, определяща
натоварването, продължителнстта и
времето за изпълнение. Постепенното физическо натоварване е подходящо за онези младежи, които не са
достатъчно физически подготвени.
Програмата може да се изпълни в отделни сесии с продължителност 1020 минути
● Физическото натоварване може
да бъде под формата на спорт, игри или
разходки в умерено темпо
● Ограничаване на времето пред
екрана до два часа дневно и отстраняване на телевизори и компютри от детската стая
Обект на бъдещи изследвания остава изясняването на следните проблеми:
● Доколко хранителният режим и
физическото натоварване, без добавено медикаментозно лечение, е възможна терапевтична алтернатива за
лечение на селектирана група от деца със ДТ2
● Дали мониторирането на кръвната глюкоза с тест-ленти трябва да се
прилага при всички деца и подрастващи със ДТ2, независимо от терапевтичния режим; колко често трябва да
бъде то и има ли групи пациенти, при
които мониторирането на кръвната
глюкоза не налага често проследяване
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● Да се установи ефикасността на
програмите за превенция и лечение на
ДТ2 при деца, включващи хранителен
режим и физически упражнения
● Да се изследва връзката между
заседналия начин на живот като рисков фактор за ДТ2 в детска възраст
Д-р Кремена ДИМИТРОВА
 Американската академия по педиатрия - American
Academy of Pediatrics (AAP) www.aap.org
		 Педиатричната ендокринна общност - Pediatric
Endocrine Society (PES) www.lwpes.org
		 Американската академия на общопрактикуващите лекари - American Academy of Family Physicians
(AAFP) www.aafp.org
		 Американската диабетна асоциация - American
Diabetes Association (ADA) www.diabetes.org
		 Академията по хранене и диететика - Academy of
Nutrition and Dietetics www.eatright.org
**
 TODAY - Treatment Options for type 2 Diabetes in
Adolescents and Youth
***	 
ADA – American Diabetes Association www.diabetes.org
		 EASD – European Association for the Study of
Diabetes www.easd.org
		 IDF – International Diabetes Federation www.idf.org
		 ISPAD – International Society for Pediatric and
Adolescent Diabetes www.ispad.org
		 Бел. ред. Според указанията на IDF и ISPAD за лечение на ДТ2 при деца и юноши от 2011 година (3),
при наличие на клинични симптоми, трябва да се
започва начално лечение с инсулин, заедно с промяна в начина на живот (диета и физическа активност). След метаболитно стабилизиране (1-2 седмици след поставяне на диагнозата) може да се
премине на монотерапия с metformin (средство на
първи избор), като се започва с начална доза 250
mg дневно, която се увеличава прогресивно до
максимална доза 2 х 1000 mg дневно.
		 Като медикаменти на втори избор, които да се добавят към настоящата терапия с метформин (при
нива на HbA1c>7% и стойности на кръвната глюкоза >7.2/>10 mmol/l), IDF и ISPAD посочват сулфонилурейните препарати или инсулин (дългодействащ инсулинов аналог самостоятелно или в
комбинация с меглинид).
		 Контролно изследване на HbA1c трябва да се провежда на три месеца, а измерване на кръвната глюкоза с тест-ленти - най-малко два пъти дневно.
		 Бързодействащи (прандиални) инсулинови аналози: Инсулиновият аналог aspart може да се прилага за лечение на диабет при възрастни, юноши и деца
на възраст две години или по-големи. Инсулиновият
аналог lispro няма посочено специфично възрастово
ограничение, но клинични проучвания с него са проведени при деца на възраст от две до 11 години и от 9
до 19 години. Най-новият инсулинов аналог glulisine
е одобрен да се прилага за лечение на диабет при възрастни, юноши и деца на възраст шест години или
по-големи, нуждаещи се от инсулиново лечение (не
е изследван при деца с ДТ1 под четири години).
		 Дългодействащите (базални) инсулинови аналози могат да се използват за лечение на диабет при
възрастни, юноши и деца на възраст шест години
или по-големи. Те все още се изследват при деца под
6-годишна възраст и поради това не са одобрени да
се прилагат при по-малките. Glargine и detemir имат
по-предвидим и плавен профил на действие през
цялото денонощие (относително безпикови) за разлика от човешките NPH (неутрален протамин Хагедорн) инсулини. Поради това, се свързват с понисък риск за хипогликемия (особено в средата на
нощта) и за ранна сутрешна хипергликемия (в следствие на „феномена на зазоряването” - повишаването на кръвната глюкоза между 4 и 7 ч. поради увеличената секреция на растежен хормон).
		 Инсулиновите аналози са свързани при пациентите с диабет, включително деца и юноши, с намалена честота на хипогликемични епизоди в сравнение със стандартните човешки инсулини (при
сходна степен на гликемичен контрол, оценен чрез
измерване на HbA1c).
*

Използвани източници:
1. Copeland K., Silverstein J., Moore K. et al. Management of
newly diagnosed type 2 diabetes mellitus (T2DM) in children
and adolescents. Pediatrics 2013; 131: 364-382 http://pediatrics.
aappublications.org
2. Management of type 2 diabetes mellitus (T2DM) in children and
adolescents. Pediatrics 2013; 131: е648-е664
3. Global IDF/ISPAD guidelines for diabetes in childhood and
adolescence. Revision 2013 www.ema.europa.eu/docs/en_GB/
document_library/Presentation/2013/05/WC500143014.pdf
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Диабет –
постиженията на
последните 200 години
За първи диабетът е разпознат като заболяване в Древен Египет, около
1500 година пр. н. е. В папирус, датиращ от това време, той е описан от
лечителя Hesy-RA като рядко заболяване, което протича с често уриниране и загуба на телесно тегло.
Терминът “diabetes mellitus”, отразяващ сладкия (като пчелен мед) вкус
на урината при това заболяване, е въведен от гръцкия лекар Aretaeus, живял между 80 и 130 г.
Според него, диабетът е заболяване, което „разтваря плътта и крайниците в урината“.
Едва през 1776 Matthew Dobson измерва концентрацията на глюкоза в
урината при болни с диабет и установява, че тя е повишена.
Диабетът е дефиниран като заболяване през 18 век, макар че тогава не
се е знаело почти нищо за основните
патологични механизми и разпространението му. Липсата на адекватно
лечение е водело до кратка преживяемост на засегнатите, поради инсулинов дефицит.
През 1869 немският студент по медицина Paul Langerhans открива островните клетки в панкреаса, но не
успява да обясни тяхната функция. И
до днес те носят името на своя откривател - острови на Лангерханс.
Американският патолог Eugene
Opie от Университета John Hopkins
в Балтимор описва през 1901 година
връзката между нарушената функция
на островите на Langerhans в панкреаса и появата на диабета.
Основните постижения в диагнозата и лечението на диабета са направени през последните 200 години. Макар че заболяването все още
е свързано с намалена продължителност на живота, състоянието на
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пациентите се подобри значително,
което им позволи да водят активен
начин на живот.
Изучаването на диабета и разкриването на механизмите на глюкозния
метаболизъм са едни от най-значимите постижения в медицината, които са донесли 10 Нобелови награди
на изследователите през миналия век
(таблица 1).
Макар че научният напредък доведе до подобрения в превенцията
на заболяването, все още има значими проблеми в терапията. Преди два

века, клиничната картина на диабета се е определяла предимно от дефицита на инсулин. В днешно време
само около 10% от болните са с инсулинов дефицит, който се компенсира
ефективно чрез заместителна терапия (доставка на екзогенен инсулин).
Днес, преобладаващата част от пациентите са с наднормено тегло или
затлъстяване, които са свързани с инсулинова резистентност или нарушена секреция на инсулин. Тези форми
се увеличиха драстично през последните няколко десетилетия, което
На 30 юли 1921 година, в Университета на Торонто, Frederick Banting и Charles
Best (Бантинг е в дясно на снимката) инжектират на Куче 410 първата инжекция
с екстракт от панкреас. На 4 август същата година този екстракт е наречен за
първи път „ислетин“.
През ноември 1921 Banting и Best установяват, че екстрактът от фетален телешки панкреас понижава нивата на
кръвната глюкоза при кучета с тотална
резекция на панкреаса, което довежда
до намирането на по-достъпен и евтин
източник на инсулин. Започват първите
наблюдения върху дългосрочната ефективност на инсулиновото лечение.
През януари 1922, в Toronto General
Hospital, е лекуван с инсулин първият пациент с диабет - 14-годишният
Leonard Thompson. Той е доживял до 27
години (починал e от пневмония).
През август следващата година
Banting е започнал инсулинова терапия и при 13-годишната американка Elizabeth Evans Hughes (на снимката
е показано нейното здравно състояние
преди и след проведеното лечение). Тази
пациентка е живяла до 1981, достигайки
73-годишна възраст...
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Таблица 1. Нобелови награди за изследвания в областта на диабета
Година

Наградени

Открития и приноси

1923

F. Banting и J. Macleod

Откриване на инсулина

1947

C. Cori и G. Cori

Каталитична конверсия на гликогена

1947

B. Houssay

Ролята на хормоните на предната хипофиза за метаболизма на глюкозата

1858

F. Sanger

Структура на протеините, особено на инсулина

1971

E. Sutherland

Механизми на действие на хормоните

1977

R. Yalow

Радиоизотопно изследване на пептидните хормони

1992

E. Fisher и E. Krebs

Обратимата фосфорилация на протеините като биологичен регулаторен механизъм

превърна диабета в едно от най-честите доживотни заболявания в световен мащаб.

Научни основи на
терапията на диабета
1. Изследвания на глюкозния
метаболизъм. В средата на 19 век
Claude Bernard доказа, че нивата на
кръвната глюкоза не се регулират само от абсорбцията на въглехидрати,
а важна роля играе черният дроб с
възможността си да синтезира глюкоза от невъглехидратни източници
(глюконеогенеза).
В последствие са открити:
● ензимите, отговорни за синтеза
и разграждането на гликогена (гликогенолиза)
● ролята на хормоните на предния
дял на хипофизата в глюкозния метаболизъм и възникването на диабет
● ролята на обратимата фосфорилация на протеините от протеин киназата
● цикличният аденозин монофосфат (АМР) и значението му за действието на хормоните, особено адреналин и глюкагон, които повишават
концентрацията на глюкоза и играят
роля в развитието на диабетната хипергликемия
2. Ролята на панкреаса и откриването на инсулина. През 1889,
Joseph von Mering и Oskar Minkowski
установяват, че отстраняването на
панкреаса при опитни животни е
свързано с развитието на диабет с
фатален изход. Това е първото откритие, което доказва ключовата роля на
панкреаса в регулирането на глюкозната концентрация.
През 1910, Еdward Schafer формулира хипотезата, че диабетът се дължи на дефицит на съединение, отде-

ляно от панкреаса. Той нарича това
съединение “insulin” от латинското insula (остров), което го свързва
с панкреасните островни клетки на
Langerhans.
През 1921, Frederick Banting и
Charles Best постигат обратимост
на диабет при опити животни с екстракт от панкреасни островни клетки от здрави животни. Заедно с James
Collip и John Macleod, те пречистват
хормона инсулин от говежди панкреас и го прилагат за първи път на пациенти с диабет тип 1.
Производството на инсулин започва в САЩ и се разпространява бързо по света. След възможността да се
прилага в инжекционна форма, той
се превръща в животоспасяваща терапия при млади хора с инсулинов
дефицит.
През 1936 година датският химик
Hans Christian Hagedorn установява,
че добавянето на protamine към молекулата на инсулина удължава действието на този хормон. И до днес NPH
инсулините, които носят името на
своя откривател (neutral protamine
Hagedorn), продължават да бъдат едни от най-често използваните инсулинови препарати в цял свят.
3. Химия, биология и физиология на инсулина. Откриването на
инсулина и значението му за човешкото здраве, доведе до огромен интерес към неговата химия и биология,
което допринесе за няколко ключови открития, част от които непряко
свързани с диабета.
Например Frederick Sanger получава Нобелова награда за химия през
1958 година за разработване на методи за отделяне на аминокиселини от
протеини, като за модел е използвал
молекулата на инсулина.

Есен, 2013

Инсулинът е първият хормон с
определена триизмерна кристална
структура (от Dorothy Hodgkin). През
1967 Donald Steiner доказва, че двойноверижната полипептидна молекула на инсулина е производна на едноверижния прекурсор проинсулин.
Това откритие е от значение за всички останали пептидни хормони, които имат за прекурсори едноверижни
молекули.
Инсулинът е първият хормон, който е клониран чрез рекомбинантна
ДНК технология, което полага основите на биотехнологичната индустрия и дава възможност за произвеждането му в неограничени
количества.
Развитието на радиоизотопните изследвания за инсулин от Rosalyn Yalow
и Solomon Berson през 1959, позволява
качествено измерване на функцията на
панкреасните бета-клетки.
Този метод се превръща в мощно средство за измерване на протеини, метаболити и други химични
субстанции, които са в много малки
концентрации. Голяма част от проучванията в областта на диабета се основават на възможността за измерване на серумните нива на инсулин.

Патогенеза на диабета
1. Инсулинова резистентност и
инсулинов дефицит. За последните
200 години стана ясно, че диабетът е
комплексно, хетерогенно нарушение.
Диабет тип 1 (ДТ1) се развива предимно при млади хора и е резултат от
автоимунно разрушаване на панкреасните бета-клетки, водещо до абсолютен (пълен или почти пълен) инсулинов дефицит. Диабет тип 2 (ДТ2) е
много по-често заболяване, като повечето засегнати са с наднормено тегло и затлъстяване.
Повишеното телесно тегло в общата популация, в резултат на прием на
високо калорична диета и обездвижен начин на живот, са най-важните фактори за увеличението на ДТ2.
Макар че страдат предимно възрастни, през последните години се наблюдава развитие на заболяването и
при млади хора (юноши и дори деца).
Harold Himsworth първи през 1936
година предполага, че една част от
болните с диабет имат предимно ин-

15

Д И А Б Е Т ОЛ О Г И Я
сулинова резистентност, отколкото
инсулинов дефицит.
Сега знаем, че инсулиновата резистентност е основен патогенетичен
механизъм при ДТ2 и че заболяването е резултат от едновременното наличие на инсулинова резистентност
и нарушена бета-клетъчна функция,
която води до относителен инсулинов дефицит (неспособност на бетаклетките да секретират достатъчно
количество инсулин, което да преодолее инсулиновата резистентност).
Метаболитният синдром, дефиниран като наличие на инсулинова резистентност, коремно затлъстяване
(голяма обиколка на талията), артериална хипертония, хипертриглицеридемия и ниски нива на HDL-холестерол, е рисков фактор за развитие
на нарушен глюкозен толеранс и диабет. Хората с метаболитен синдром
са с висок риск за сърдечносъдови заболявания и трябва да бъдат обект на
превантивната медицина.
През 1959 година изследователите
разграничават два типа на заболяването - тип 1 (инсулинозависим) и тип
2 (неинсулинозависим).
2. Генетични фактори. Генетичните фактори играят важна роля в
развитието на диабета. ДТ1 и ДТ2
са полигенни нарушения, като много
фактори от околната среда имат принос за развитието им. Някои редки
форми (MODY – възрастов тип диабет при млади хора и неонатален диабет) се дължат на единични генни
мутации, които засягат панкреасните бета-клетки, но те са само 1-2% от
случаите на диабет в света.
В момента са установени над 40
генетични вариации, които повишават риска за ДТ2, но те са отговорни
само за 10% от наследствено предавания диабет. Наличието на тези вариации повишава риска за заболяването с 10-15% в сравнение с хората,
които не ги притежават. Многото генни вариации прави трудно определянето на риска за диабет, както и изработването на ефективни стратегии
за превенция.

Превенция и терапия на
диабета
Откриването на инсулина променя
коренно превенцията и терапията на
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диабета, като осигури достъпно животоспасяващо лечение. Резултатите от редица клинични проучвания в
крайна сметка доведоха до подобряване на качеството и продължителността на живота на засегнатите.
Създаването на рекомбинантните човешки инсулини (първият такъв
инсулин е Humulin, 1982) елиминира риска от локални реакции на мястото на инжектиране. Инсулиновите
спринцовки за еднократна употреба
и автоматичните инжектиращи устройства тип „писалка“ (пен) с малък
размер и тънки игли облекчиха апликацията на антидиабетния хормон.

Наличието на портативни монитори на кръвна глюкоза и гликиран
хемоглобин, на имплантируеми сензори за постоянно проследяване на
нивото на глюкозата, както и на компютъризирани инфузионни помпи за
постоянна подкожна доставка на инсулин (на снимката), позволиха значително по-точното дозиране на инсулина и поддържане на стойностите
на кръвната глюкоза във физиологични граници и намаляване на риска за
хипогликемии.
Разработените стратегии за превенция на заболяването и неговите
усложнения доведоха до значително подобрение в качеството на живот. Доказани бяха ползотворните
ефекти на ангиотензин-рецепторните блокери (ARB), инхибиторите на
ангиотензин конвертиращият ензим
(ACEI), както и ограничаване на приема на белтъчини за превенция на
диабетната нефропатия.

Есен, 2013

Напредъкът в бъбречните трансплантации удължи живота на пациенти с напреднало диабетно
бъбречно заболяване, а лазерната фотокоагулация запази зрението на милиони хора с диабетна ретинопатия.
Обнадеждаващи са и резултатите от
трансплантация на цял панкреас и
на островни клетки (1999 година, хирургичната процедура е известна като Edmonton Protocol).
Резултатите от някои клинични
проучвания доказаха, че приложението на бариатрична хирургия за
индуциране на загуба на телесно тегло при хора със затлъстяване и ДТ2
може да е по-ефективно в сравнение
със стандартната или интензивната
медикаментозна терапия за намаление на стойностите на кръвната глюкоза и дори за нормализиране на глюкозната хомеостаза.
Съвременната профилактика и лечение на диабета трябва да включва
мултидисциплинарен екип от общопрактикуващи лекари,ендокринолози,
медицински сестри, специалисти по
хранене, социални работници, съдови хирурзи, офталмолози и др. Създаването на програми за превенция може да намали с 50% риска при хората
с предиспозиция към диабет.
От особено значение е намалението на сърдечносъдовия риск. Използването на многофакторни интервенции за едновременното подобряване
на глюкозния контрол, липидния
профил и стойностите на артериалното налягане, намалява с 50% сърдечносъдовата смъртност при пациенти с ДТ2 (данни от проучването
STENO-2).
При болни с ДТ1, подобреният
глюкозен контрол намалява честотата на макросъдови заболявания –
ефект, който се наблюдава след продължителна терапия.

Диабетът – световна
епидемия
Многото постижения в профилактиката и терапията на диабета при отделните болни не доведе до подобно
подобрение по отношение на общественото здраве. Честотата на заболяването в световен мащаб продължава
да се увеличава драматично. В основата на този парадокс са трудностите
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за прилагане на принципите за профилактика и лечение на отделния пациент върху общата популация.
Според данни за САЩ за периода
1980-2010, пациентите диагностицирани с диабет, са се увеличили от 5.6
на 20.9 милиона (от 2.5% на 6.9% от
населението). С диабет са почти 27%
от хората на възраст >65 години.
Ако тези тенденции се запазят,
към 2050 всеки трети американец
ще е засегнат от заболяването. По
информация на American Diabetes
Association (ADA), разходите за лечение на диабет в САЩ за 2007 са били $174 милиарда. Днес те надхвърлят $200 милиарда.
Превенцията на диабета на популационно ниво е от ключово значение за ограничаване на заболяването.
Необходими са мерки като: промяна в начина на живот; елиминиране
на транс-мастните киселини от диетата; маркиране на калоричното съдържание на менютата в заведенията
за обществено хранене; ограничаване на диетата с високо съдържание на
калории и мазнини, особено в учи-

лищата; увеличаване на данъците/
таксите за подсладените със захар газирани напитки.
Казано накратко: здравословно и
нискокалорично хранене и редовна
двигателна активност могат да намалят наполовина случаите на ДТ2.
В близко бъдеще се очаква напредък в областта на имунологията и
клетъчната терапия и по-специално
трансформация на недиференцирани стволови клетки в специализирани панкреасни бета-клетки, както и
повлияване на автоимунните процеси при пациенти с ДТ1.
Идентифицирането на гени, свързани с предразположение към заболяването, ще даде допълнителна
яснота за ролята на инсулиновата резистентност и дисфункцията на панкреасните бета-клетки.
Това ще спомогне за създаването
на нов вид ефективни медикаменти
за превенция и терапия на ДТ2. Някои от бъдещите открития със сигурност ще осигурят пробив в лечението на заболяването, подобен на този
след откриването на инсулина.

Хипогликемия
при диабет
Работна група на American Diabetes
Association и Endocrine Society на
САЩ публикува стратегия за превенция на хипогликемията в клиничната
практика, както и препоръки за поведение при пациентите с диабет, които
имат повишен риск за нейното възникване - случаи, които получават лечение с инсулинови секретагози (сулфонилурейни препарати или глиниди),
или с инсулин (1).
Подобни пациенти трябва да бъдат
предупредени, че могат да развият хипогликемичен епизод при измерване
на кръвната глюкоза </=3.9 mmol/l.
Тази стойност е подходяща да бъде
използвана за долна прагова величина,
тъй като при нейното достигане се активира контрарегулаторният отговор

при хората без диабет, както и това е
горната граница в нивото на гликемията, която води до намаляване на контрарегулаторния отговор при повтаряща се хипогликемия.
Посочената стойност е обичайно повисока от гликемичния праг, при който
се появяват симптомите на хипогликемия при хората без диабет, както и при
пациентите с диабет, които поддържат добър гликемичен контрол. Поради това, използването й като сигнал за
предстояща опасност, може да осигури
време за предприемане на мерки и корекции за превенция на хипогликемията.
1. Какво е отражението на хипогликемията върху кратко- и дългосрочните резултати при хората с диабет?
Ятрогенната хипогликемия е по-
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Посланието: „Диабетното обучение не е елемент от лечението, то е самото лечение“. Още през 1916 година американският лекар Elliott Joslin
е написал това послание към своите
съвременници и към бъдещите поколения лекари и пациенти. Той е основател на един от световно известните центрове за диабетно лечение и
обучение, който носи неговото име –
Joslin Diabetes Center (www.joslin.org).
През 1972 година Канадската диабетна асоциация основава своята
секция за диабетно обучение, която
обхваща медицински сестри, лекари, диетолози и социални работници. През 1995 тази асоциация пуска
своя уебстраница (www.diabetes.ca),
която скоро се превръща в основен
източник на информация за превенцията и контрола на заболяването за
медицински специалисти и пациенти
от цял свят.
Д-р Ивайло ТРАЯНОВ
Използвани източници:
1. Polonsky K. The past 200 years in diabetes. N Engl J Med
2012; 367 (14): 1332-1340 www.nejm.org
2. The history of diabetes www.diabetes.ca/diabetes-and-you/
what/history

честа при пациентите с изразен инсулинов дефицит - диабет тип 1 (ДТ1)
и напреднал диабет тип 2 (ДТ2), като
нейната честота се увеличава при случаите с по-голяма продължителност
на метаболитното им заболяване.
Хипогликемията може да се причинява от лечението със сулфонилурейни препарати (СУП), глиниди или инсулин като хората с ДТ1 имат три пъти
по-висок риск за нейното възникване в
сравнение с тези с ДТ2. Тъй като, обаче, разпространението на ДТ2 е много
по-голямо отколкото това на ДТ1, повечето от епизодите на хипогликемия,
включително и на тежка хипогликемия, възникват при хора с ДТ2.
Хипогликемията може да бъде фатална и при двата типа диабет, но при
пациентите с ДТ1 честотата на предизвиканите от нея смъртни случаи е
много висока - от 4 до 10%. Хипогликемията се свързва с внезапна смърт в
леглото при случаи с ДТ1.
Въпреки че тежката и продължителна
хипогликемия може да причини мозъчна смърт, повечето от леталните изходи
най-вероятно се дължат на други меха-
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NovoRapid® е най-използваният
бързодействащ инсулин в света7,
доказал предимствата си през
десетилетие клинична употреба
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Taблица 1. Подходи за възстановяване на усета към хипогликеимя при пациентите с автономна недостатъчност, свързана с хипогликемия
Наблюдение и определяне на прицелния диапазон за гликемичен контрол
Препоръчва се провеждането на самоконтрол на кръвната глюкоза (СККГ) с тест лента преди хранене, вечер преди лягане за сън и при поява на типични симптоми
Препоръчва се СККГ между 2 и 5 ч. поне три пъти седмично
Определяне на таргетни нива на препрандиалната КГ от 5.6 до 8.3 mmol/l
Обучение на пациента
Обучение за разпознаване на симптомите на хипогликемия и информиране за ролята на повтарящата се хипогликемия в етиологията на намаления усет за улавяне на хипогликемията
Убеждаване на пациента, че намаленият усет за улавяне на хипогликемията е обратим - може да се
възобнови посредством избягване на следващи епизоди на хипогликемия
Обучение на пациента за разпознаване и бърза реакция при начални невроглюкопенични симптоми
Диетична интервенция
Осигуряване на адекватен калориен внос
Препоръчване на междинни закуски между трите основни хранения и вечер преди лягане за сън
Осигуряване на достъп до бързоабсорбиращи се въглехидрати през цялото време на денонощието
Съветване за прием на умерено количество напитки, които съдържат ксантин (Кока-Кола, кафе,
чай, какао), ако няма намалена поносимост към тях
Физическа активност
Да се препоръча провеждането на СККГ преди, по време и след натоварването
Да се препоръча допълнителен прием на въглехидрати, ако преди натоварването КГ е 7.8 mmol/l
Да се препоръча допълнителен прием на въглехидрати, ако след натоварването КГ е 7.8 mmol/l
Нагласяване на лекарствената терапия
Да се адаптира инсулиновият режим с цел да се постигнат и поддържат таргетните нива на КГ
Да се използват бързодействащи инсулинови аналози (lispro, aspart, glulisine), за да се намали рискът за хипогликемия между храненията
Да се използват базални инсулинови аналози (glargine, detemir), за да се намали рискът за нощна
хипогликемия
Да се обсъди възможността от преминаване на постоянна подкожна доставка на инсулин с инсулинова помпа
Да се обсъди възможността за използване на устройство за постоянно мониториране на глюкозата (ПМГ, имплантируем глюкозен сензор и предавател) или на инсулинова помпа с такава опция

низми (например камерни аритмии).
Намален усет за улавяне на хипогликемия и автономна недостатъчност. Острият епизод на хипогликемия може да доведе до обърканост,
припадъци и дори до смърт, но реакцията на отделния пациент към рязкото спадане на кръвната глюкоза зависи
от честотата на предходните епизоди
на хипогликемия.
Повтарящата се хипогликемия понижава гликемичния праг, който задейства контрарегулаторния отговор,
необходим за възстановяване на еугликемичното състояние. Поради това, пациентите с чести епизоди на хипогликемия не изпитват същите симптоми,
дължащи се на адренергичен отговор
към спадането на кръвната им глюкоза, което може да доведе до достигане
на много ниски стойности. При някои
хора, нивата на кръвната глюкоза, които задействат този отговор, са по-ни-
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ски от нивата, които са свързани с невроглюкопения.
При подобни случаи, първата проява на хипогликемия е обърканост, която налага чужда помощ за разпознаване
и лечение на ниската кръвна глюкоза.
Болните, които попадат в тази група, са
случаи с намален усет за улавяне на хипогликемия (вследствие на потисната
симпатоадренална активност).
Свързаната с хипогликемията автономна недостатъчност (hypoglycemiaassociated autonomic failure - HAAF)
при пациентите с диабет е форма на
симпатоадренална
недостатъчност,
която често се дължи на скорошна
предшестваща ятрогенна хипогликемия. Този процес е поне отчасти обратим посредством взимането на мерки
за избягване на хипогликемията.
HAAF е свързана с повтаряща се
ятрогенна хипогликемия, причинена
от интензивната глюкозо-понижаваща
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терапия, като отсъствието на автономен отговор увеличава риска за тежка
хипогликемия най-малко 25 пъти.
Важно е HAAF да бъде разграничена от класическата автономна невропатия, която е една от проявите на диабетната невропатия и е свързана със
засягане на функцията на органи като
сърце, гастроинтестинален тракт и пикочен мехур.
Клинично, HAAF може да се разглежда като адаптивен и маладаптивен изход.
От една страна, пациентите с ДТ1 и
намален усет за улавяне на хипогликемия постигат по-добри резултати при
тестовете за оценка на познавателната
функция в сравнение с болните, които
имат нормален усет за улавяне на хипогликемията. В допълнение, умствените функции също се възстановяват
по-бързо след хипогликемичен епизод
при случаите с намален усет за улавяне на хипогликемия.
Oт друга страна, HAAF е маладаптивен феномен, тъй като нарушеният
контрарегулаторен отговор и намаленият усет за улавяне на хипогликемия
повишават чувствително риска за възникването на тежка хипогликемия и
свързаните с нея неблагоприятни резултати, включително опасност от
смъртен изход.
Освен това, много ниската концентрация на кръвната глюкоза може да доведе до опасно и дори до фатално активиране на симпатоадреналната система.
Ефекти на хипогликемията при децата с диабет. Хипогликемията е често
срещан проблем при децата с ДТ1 поради трудностите с нагласяване на инсулиновата доза, променливия и непредвидим модел на хранене (при малките
деца и юношите) и ограничените способности на децата в много ранна възраст да разпознават и да съобщават за
възникването на това състояние.
Грижещите се за малки деца с диабет трябва да бъдат наясно, че промените в поведението или появата на раздразнителност и агресивност могат да
бъдат симптоми на хипогликемия.
Рисков фактор за хипогликемия при
децата и особено при подрастващите е
и трудно предвидимата степен на физическа активност през дена.
Малките деца (под петгодишна възраст), поради незрялост на централна-
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Съкратена информация от кХП
име на лекарствения продукт Lantus SoloStar 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка. Всеки ml съдържа 100 единици инсулин гларжин (insulin glargine)
(еквивалентни на 3,64 mg). Всяка писалка съдържа 3 ml инжекционен разтвор, еквивалентни на
300 единици.
терапевтични показания Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст 2 години и повече.
Дозировка Lantus съдържа инсулин гларжин, инсулинов аналог с удължено действие.
Lantus трябва да се прилага веднъж дневно по всяко време, но по едно и също време всеки ден.
Схемата на прилагане на Lantus трябва да се определя индивидуално. При пациенти със захарен
диабет тип 2, Lantus може да се прилага също и в комбинация с перорални антидиабетни
лекарствени продукти. Активността на този лекарствен продукт е изразена в единици. Тези
единици се отнасят изключително за Lantus и не са същите като IU или единиците, използвани
за изразяване на активността на други инсулинови аналози.
За цялата информация прочетете пълната кратка характеристика на продукта.
начин на приложение Lantus се прилага подкожно.
Lantus не трябва да се смесва с какъвто и да е друг вид инсулин и не трябва да се разрежда.
Смесването или разреждането могат да променят неговия профил време/действие, а смесването може да предизвика преципитация.Преди да се използва SoloStar, трябва внимателно да
се прочетат инструкциите за употреба включени в листовката за пациента.
Противопоказания Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от
помощните вещества.
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба Lantus не е инсулин на
избор при лечение на диабетна кетоацидоза. Вместо това, в подобни случаи се препоръчва
интравенозно прилагане на обикновен инсулин.
Хипогликемия Времето за поява на хипогликемия зависи от профила на действие на използваните инсулини, ето защо то може да се промени при промяна в схемата на лечение.
Трябва да се обърне специално внимание като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено
клинично значение.
Удълженото действие на подкожния инсулин гларжин може да увеличи времето за възстановяване от хипогликемия.
Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти,
инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин,
моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.
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Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени,
фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр.
епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр.клозапин и оланзапин) и протеазни инхибитори.
Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия,
която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.
фертилитет, бременност и кърмене При необходимост може да се обсъди употребата
на Lantus по време на бременност.
При жени, които кърмят, може да се наложи коригиране на инсулиновата доза и диетата.
Проучванията при животни не показват директни увреждащи ефекти по отношение на фертилитета.
нежелани лекарствени реакции Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана
реакция на инсулиновата терапия, може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока
спрямо нуждата от инсулин.
Много чести: хипогликемия; Чести: липохипертрофия; реакции на мястото на инжектиране
За нечести, редки и много редки нежелани лекарствени реакции, моля прочетете пълната
кратка характеристика на продукта.
Предозиране Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и
животозастрашаваща хипогликемия.
Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на
въглехидрати. По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно, или с концентрирана глюкоза интравенозно.
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Д И А Б Е Т ОЛ О Г И Я
та нервна система, са най-застрашени
от нежелано влияние на хипогликемията върху когнитивната функция и мозъчната структура.
Дългосрочното отражение на хипогликемията за развитието на когнитивен дефицит при децата на възраст под
пет години е неизвестно.
Ефекти на хипогликемията при
възрастните хора с ДТ1. Данните от
проучването DCCT (Diabetes Control
and Complications Trial) и последвалото го наблюдение за 18-годишен период не показаха разлики в когнитивната
функция, оценена с неврокогнитивни
тестове, в зависимост от анамнезата за
тежка хипогликемия на участниците.
Проучвания, в които са използвани
образни методи (функционална магнитно резонансна томография), установиха, че по време на хипогликемия
(нива на кръвната глюкоза <2.8 mmol/l)
при възрастните хора с ДТ1 се активират повече участъци от мозъка при решаването на задачи за оценка на работната памет в сравнение със здравите
контроли. Дългосрочните последици
от този факт са неизвестни, поради което изискват допълнително проучване.
Ефекти на хипогликемията при
хората с ДТ2. Хипогликемията може
да има неблагоприятно влияние върху
пациентите с ДТ2 и висок сърдечносъдов риск.
● Има ли причинно-следствена връзка между хипогликемията и смъртността? Данните от проучването ACCORD (Action to Control
Cardiovascular Risk in Diabetes) показаха три пъти по-висока честота на хипогликемия в рамото на интензивен гликемичен контрол в сравнение с това на
стандартна терапия.
В рамото на интензивен гликемичен контрол е наблюдавана по-висока смъртност с 20%, но връзка между
хипогликемията и леталните изходи
е установена при по-малко от 10% от
тези случаи.
Данните от ACCORD показаха (и
в двете рамена) 1.41 пъти по-висока
смъртност при пациентите с един или
повече епизода на тежка хипогликемия
в сравнение с тези без подобни събития.
Една трета от всичките смъртни
случаи, възникнали по време на това
проучване, са били причинени от сърдечносъдово заболяване, като хипо-
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гликемията е била свързана с по-висока сърдечносъдова смъртност.
Във второто рандомизирано проучване VADT (Veterans Affairs Diabetes
Trial), анамнезата за скорошен тежък
хипогликемичен епизод се е оказала
най-силният самостоятелен предиктор
за повишена краткосрочна смъртност
(до 90-ия ден).
В проучването ADVANCE (Action
in Diabetes and Vascular Disease:
Preterax and Diamicron MR Controlled
Evaluation) е наблюдаван сходен модел, въпреки по-ниската честота на хипогликемия.
Въпреки това, не може да се изключи и вероятността пациентите, които
са склонни към тежка хипогликемия,
да представляват група, която поначало има по-висок риск за смърт поради
по-увредено общо здравно състояние.
● Има ли връзка между хипогликемията и когнитивната функция?
Данните в тази област са противоречиви и не позволяват да се направи заключение.
В голямо популационно проучване,
възникването на хипогликемични епизоди, налагащи посещение в спешен
кабинет или хоспитализация през периода 1980-2002 година, е било свързано с приблизително два пъти по-висок
риск за деменция след 2003 година.
Поради липсата на данни каква е
била когнитивната функция на участ
ниците в него през периода преди 2003
година, не може, обаче, да се изключи и обратната вероятност, а именно те да са имали леки нарушения в паметта, които да са увеличили риска
им за тежка хипогликемия. Анализ на
ACCORD потвърди, че леката когнитивна дисфункция може да увеличава
риска за тежка хипогликемия.
Резултатите от подпроучването
ACCORD MIND (Memory IN Diabetes),
в което когнитивната функция е оценена лонгитудинално, не показа разлика в
умствените способности на пациентите, рандомизирани на интензивен или
на стандартен гликемичен контрол, въпреки трикратната разлика в честотата
на хипогликемията между двете групи.
Ефекти на хипогликемията при
възрастните. Пациентите в по-напреднала възраст са особено уязвими за възникването на хипогликемия и за свързани
с това нежелани последици, включител-
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но и повишен риск за падания.
Възрастта води до намаление на
бъбречната функция и на активността на чернодробните ензими, което може да промени метаболизма на СУП
и инсулина. От друга страна, възрастта е свързана с прогресиращо намаление на бета-адренергичната рецепторна функция и на контрарегулаторния
хормонален отговор.
При дълга продължителност на ДТ2
на практика липсва глюкагонов отговор към хипогликемията.
При хората в напреднала възраст
доминират симптомите на невроглюкопения.
Всички тези фактори, придружени
от гериатричен синдром (когнитивен
дефицит, депресивни симптоми и намалени способности за изпълнение на
обичайните всекидневни активности),
повишават риска за възникването на
тежка и продължителна хипогликемия.
За минимализиране на този риск,
е необходимо при възрастните хора да се направи оценка на цялостното здравно състояние, с цел да се определят подходящи индивидуални цели
за гликемичен контрол, както и да се
избягва ненужното назначаване на лекарствени средства (полифармация и
полипрагмазия).
При избора на антидиабетни средства, трябва да се предпочитат бързодействащи инсулинови секретагози
или медикаменти, които не причиняват хипогликемия. Комплексните терапевтични режими налагат взимането на решения, поради което трябва да
бъдат избягвани.
Околните, които се грижат за възрастни хора (членове на семейството
или изпълнители на медицинска помощ в заведения за постоянно пребиваване), трябва да имат познания относно
причините и рисковете за хипогликемия, за да могат да осъществят правилно наблюдение и да предприемат действия за лечение при възникването й.
Ефект на хипогликемията при
хоспитализирани пациенти. Хората с
диабет постъпват на болнично лечение
три пъти по-често отколкото останалото население и около 25% от хоспитализираните пациенти (включително
случаите, които нямат диагностициран диабет) развиват хипергликемия.
Хипергликемията при хоспитализи-
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раните пациенти е свързана с удължен
болничен престой и с редица нежелани
крайни резултати, включително и с повишена смъртност.
Тези наблюдения доведоха до широкото прилагане на агресивни стратегии за гликемичен контрол в отделенията за интензивни грижи. Резултатите
от проведените по-късно клинични
проучвания показаха, обаче, че подобни стратегии повишават риска за тежка хипогликемия, която също може да
е свързана с повишена смъртност.
Рисковите фактори за хипогликемия при хоспитализираните пациенти
включват: напреднала възраст, наличие
на придружаващи заболявания, диабет,
повишен брой на използваните антидиабетни средства, стриктен гликемичен
контрол, септичен шок, бъбречна недостатъчност, механична вентилация и
тежест на болестното състояние.
Ефект на хипогликемията по време на бременност. Поддържането на
добър гликемичен контрол по време на
бременност (максимално близки стойности на кръвната глюкоза до тези при
здравите бременни жени) е важно за
минимализиране на негативните ефекти за майката и плода. Тази препоръка се отнася за жени с прегестационен
ДТ1 и ДТ2, както и за тези с гестационен диабет.
Нормално нивата на кръвната глюкоза по време на бременност са с 20%
по-ниски отколкото са при небременните жени, което затруднява определянето на праговите стойности за хипогликемия.
При жените с ДТ1 честотата на
тежката хипогликемия е три до пет
пъти по-висока през първия триместър и по-ниска през третия триместър
в сравнение с честотата през предшестващата година.
Рисковите фактори за тежка хипогликемия по време на бременност
включват: анамнеза за тежка хипогликемия през предходната година, намален усет за улавяне на хипогликемия,
голяма продължителност на ДТ1, ниско ниво на HbА1с по време на ранната бременност, флуктуиращи нива на
кръвната глюкоза и прекомерна употреба на допълнителен инсулин между храненията.
Гаденето и повръщането по време
на бременност не повишават значимо
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риска за хипогликемия.
При всички бременни, независимо от
това дали имат прегестационен или гестационен диабет, по-често се наблюдава лека хипогликемия (ниво на кръвната
глюкоза <3.3 mmol/l) в сравнение с останалите жени със същите метаболитни
нарушения, показват данните от проучване, в което е използвана система за постоянно наблюдение на глюкозата.
Хипогликемията на майката не е
свързана с риск за плода, стига да не
води до травматичното му увреждане
поради падане в резултат на загуба на
съзнание.
При жените с прегестационен диабет инсулиновите нужди се увеличават с напредване на бременността, но
се понижават рязко при изхвърляне на
плацентата. Това налага коригиране на
инсулиновата доза с цел да се избегне
послеродовата хипогликемия.
Кърменето може да бъде рисков
фактор за хипогликемия при жени с
диабет, които са на лечение с инсулин.
Ефект на хипогликемията върху
качеството на живот и всекидневната активност. Хипогликемията и
страхът от нейното възникване имат
сериозно влияние върху качеството
на живот при пациентите и с двата типа диабет.
Нощната хипогликемия може да се
отрази на общото здравно състояние
на следващия ден поради нарушаване
на качеството и продължителността на
съня. Пациентите с рекурентна хипогликемия могат да страдат от нарушения в настроението, включително от
депресия и тревожни разстройства.
Хипогликемията може да нарушава и взаимоотношения с околните и да
води до конфликти поради зависимост
и загуба на контрол. Хипогликемията е свързана и с намалена трудоспособност и продуктивност. Тя нарушава способността за шофиране и води
до свързани с това проблеми (получаване на право за управление на моторно превозно средство).
Ефекти на хипогликемията върху
постигането на целите за гликемичен контрол при пациентите с диабет. Прицелният диапазон от стойности на кръвната глюкоза при всеки
пациент с диабет трябва да се определи индивидуално от лекуващия го
лекар (пациенто-ориентиран подход)
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като се имат предвид очакваната продължителност на живота, придружаващите заболявания, предпочитанията и рискът за хипогликемия.
При децата в ранна детска възраст
опасенията, че тежката хипогликемия
може да увреди развитието на мозъка
налага избора на стратегия за избягване на хипогликемията на всяка цена.
При здравите възрастни хора с диабет е подходящо да се постигне възможно най-ниското ниво на HbА1с,
което не води до тежка хипогликемия
и намален усет за улавяне на хипогликемия. Причината затова е да се минимализира техният риск за развитие на
микроваскуларните усложнения на заболяването.
При подобна стратегия не може,
обаче, напълно да се избегне появата на симптоматични епизоди на хипогликемия при пациентите с ДТ1
поради прилагането заместително инсулиново лечение (рискът може да се
намали при използването на режими,
които са „по-физиологични“).
При случите с дългогодишен ДТ1
и напреднали усложнения или при такива, които нямат усложнения, но са
с ограничена очаквана продължителност на живота поради друг болестен
процес, може да се поставят по-малко
стриктни цели. При тях е достатъчно
да се поддържат достатъчно ниски нива на кръвната глюкоза, за да се избегнат симптомите на хипергликемия.
При пациентите с ДТ2 рискът за хипогликемия се определя от използваните глюкозо-понижаващи средства. В
началните стадии на заболяването, повечето от тези случаи се лекуват с интервенции за промяна в начина на живот и с metformin, които не причиняват
хипогликемия.
Поради това, при много от пациентите с новодиагностициран ДТ2
и достатъчно дълга очаквана продължителност на живота е подходящо да се постигне прицелно ниво на
HbА1с<7%, за да се намали рискът им
за микроваскуларни усложнения.
С прогресиране на заболяването
(влошаване на бета-клетъчнта функция), се увеличава нуждата от добавянето на лекарства, които стимулират
инсулиновата секреция и поради това
повишават риска за хипогликемия (инсулинови секретагози), или се назнача-
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ва терапия с инсулин.
Поради това, при наличието на усложнения или тежки придружаващи
заболявания (установено сърдечносъдово заболяване), които ограничават
очакваната продължителност на живот или при ограничена продължителност на живота поради възраст, целите
на гликемичния контрол могат да бъдат по-малко агресивни.
Хората с напреднала възраст имат
повишен риск за наранявания и костни
фрактури, които могат след това сериозно да засегнат качеството и продължителността на живота им. Тъй като
хипогликемията повишава опасността
за нарушен баланс на тялото и за падания, то по-добре е тя да бъде избягвана
при подобни случаи.
Пациентите с когнитивна дисфункция могат да изпитват трудности
да изпълняват сложни терапевтични стратегии, предназначени за постигане на ниско ниво на HbА1с.
При тях е подходящо да се опрости терапията с цел да се намали
рискът за хипогликемия, колкото
е възможно в по-голяма степен. Не
е напълно установено дали по-честите епизоди на хипогликемия или
тежката хипогликемия водят до
допълнително влошаване на познавателната функция.
2. За кои стратегии е известно, че могат да предпазват от хипогликемия и какви са клиничните
препоръки при пациентите с повишен риск на хипогликемия?
Рекурентната хипогликемия повишава риска за тежка хипогликемия и
развитието на намален усет за улавяне
на хипогликемия и HAAF.
Ефективните мерки, които имат установен ефект за намаляване на риска
за ятрогенна хипогликемия, включват:
обучение на пациента, промяна във физическата активност, приспособяване
на медикаментите, внимателен контрол
на кръвната глюкоза и съвестно наблюдение от страна на лекуващия лекар.
Обучение. Пациентите с диабет и
техните близки трябва да разпознават
симптомите на хипогликемия и да умеят да лекуват правилно хипогликемичен
епизод чрез перорален прием на въглехидрати или инжектиране на глюкагон.
Пациентите, които получават терапия с инсулин или със СУП/глиниди,

трябва да бъдат информирани за риска
при неправилно (или повторно) приложение на тези медикаменти.
Обучение е необходимо и при случаите с намален усет за улавяне на хипогликемия или с анамнеза за повтаряща се хипогликемия, включително и за
по-ранно разпознаване на невроглюкопеничните симптоми.
Тези случаи трябва да бъдат разпитани подробно, за да се уточни ситуацията, при която е възникнал хипогликемичният епизод. Наред с това
пациентът трябва да получи правилен
съвет как да избягва поведенческите
рискови фактори, които причиняват
хипогликемия (например, пропускане
или неадекватно хранене, необичайно физическо натоварване, алкохолен
прием, грешка с инсулиновата доза).

Пациентите трябва да познават типичния механизъм на действие на
прилаганите при тях антидиабетни
средства.
Диетична интервенция. Хората с диабет трябва да познават храните, които съдържат въглехидрати, както и да са наясно как въглехидратите
в тяхната храна оказват влияние върху
кръвната им глюкоза.
За да избегнат хипогликемиите, пациентите, които получават терапия с
дългодействащи инсулинови секретагози и с фиксирани инсулинови режими, трябва да бъдат съветвани да спазват планиран хранителен режим.
Пациентите, които са на терапия с
по-гъвкави инсулинови режими, трябва да знаят, че инжектирането на прандиалния инсулин трябва да отговаря
на времето на хранене. Разминаването на времето на хранене и доставката на прандиален инсулин може да до-
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веде до големи отклонения в нивата на
кръвната глюкоза.
Пациентите, които получават хипогликемизиращи средства, трябва да
бъдат съветвани винаги да носят със
себе си въглехидрати, за да могат по
всяко време да предприемат мерки за
повишаване на кръвната им глюкоза.
Най-удачното време за прием на закуска вечер преди лягане с цел да се избегне нощната хипогликемия при пациенти с ДТ1 не е ясно уточнено, въпреки
проведените за целта проучвания. За
да се избегне нощната хипогликемия,
приемът на подобни закуски трябва да
отговаря на индивидуалните нужди и
особености (балансирана диета, обучение на пациента, оптимизиран лекарствен режим, физическа активност).
Планиране на физическата активност. Тъй като увеличава
оползотворяването на глюкозата,
физическото натоварване повишава риска за хипогликемия.
Рисковите фактори за допълнително повишение на риска са: удължено време на натоварване, голяма интензивност на натоварването
и неадекватен енергиен внос, който
да съответства на инсулинемията.
Хипогликемията след физическо
натоварване може да бъде избегната или намалена по тежест чрез
внимателно мониториране на кръвната глюкоза преди и след усилието и предприемане на съответни мерки
за противодействие (прием на допълнителна закуска, ако е необходимо).
Хората с диабет трябва да носят със
себе си бързорезорбиращи се въглехидрати по време на натоварване (дори и
при работа в собствената им градина).
Поради кинетиката на бързодействащия и интермедиерния инсулин,
може да е разумно да се направи емпирично нагласяване на дозите през
дните на планирано натоварване, особено при пациенти с добър гликемичен
контрол и анамнеза са свързана с физическо усилие хипогликемия.
Адаптиране на медикаментозната терапия. При хипогликемични епизоди, които не могат да бъдат обяснени
с конвенционални причини (пропуснато или нередовно хранене, неходходяща
физическа активност, алкохолен прием
и т.н.), трябва да се обсъди възможността за прием на високи дози от прилага-
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ните хипогликемизиращи средства.
Проследяването на кръвноглюкозния профил може да посочи уязвими
периоди през деня, които да налагат
промяна в настоящия антидиабетен
режим, например замяна на бързодействащия конвенционален инсулин
с бързодействащи инсулинови аналози
или на NPH инсулина - с базален инсулин (glargine или detemir).
Постоянната подкожна инсулинова инфузия предлага по-голяма гъвкавост за нагласяване на дозите и за
създаване на модел, които да противодейства на ятрогенната хипогликемия.
От пероралните средства, използвани
за контрол на ДТ2, СУП излагат пациентите на най-висок риск за ятрогенна хипогликемия и заместването им с други
класове антихипергликемични средства
или дори с аналози на глюкагоно-подобния пептид-1 трябва да се има превид
при обезпокоителна хипогликемия.
При пациентите с намален усет за
хипогликемия, вследствие на чести рекуретни епизоди, е важно да бъде нарушен този порочен кръг, което може
да се постигне с адаптиране на терапевтичните им режими.
На практика това може да се осъществи с помощта на честа (почти всекидневна) връзка с лекуващия лекар и
регулиране на калорийния внос и инсулиновия режим, използвайки за целта стойностите на кръвната глюкоза.
Този подход води до възстановяване
на автономните симптоми на хипогликемия (тремор, изпотяване, сърцебиене,
глад) след около две седмици и до пълно обратно развитие на усета на улавяне
на хипогликемията за около три месеца.
Възобновяването на усета за уляване на хипогликемичните симптоми
може да е свързано (но не непременно) с умерено повишаване на нивата на
HbА1с (с около 0.5%).
Мониториране на глюкозата. Измерването на кръвната глюкоза е незаменима мярка за наблюдение на пациентите с повишен риск за хипогликемия.
Случаите на лечение с инсулин,
СУП или глиниди трябва да проверяват стойностите на кръвната си глюкоза
при поява на симптоми на хипогликемия, за да вземат решение дали трябва да поемат въглехидрати и да съберат
информация, която да бъде използвана от техните лекари при преценка на
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нуждата от промяна в терапевтичния
режим с оглед да се избегнат бъдещи
хипогликемични епизоди.
Пациентите на базално-болусна терапия трябва да проверят нивата на
кръвната си глюкоза преди всяко основно хранене и да използват тези стойности за изчисляване на дозата на бързодействащия инсулин, който трябва да
бъде инжектиран по това време на деня.
Новите технологични възможности за постоянно мониториране на глюкозата (CGM, ПМГ) чрез измерване на
нейното ниво в подкожната течност
предоставят много по-точна информация дали са необходими мерки за избягване на хипогликемията (като прием на закуска или промяна в режима на
работа на инсулиновата помпа).
Тези системи притежават и звукова
или вибрационна аларма при измерване
на предварително зададена ниска стойност на кръвната глюкоза. Това е особено полезно за избягване на нощната
хипогликемия и за възстановяване на
усета за улавяне на хипогликемия.
Използването на подобна система за
период от четири седмици позволява
пълно възстановяване на адреналиновия отговор и подобрява адренергичните симптоми по време на хиперинсулинемичен хипогликемичен клапм,
показаха резулататите от проучване
при малка група юноши с ДТ1 и намален усет за улавяне на хипогликемията
(група с висок риск за хипогликемия).
Изкуственият панкреас обединява
система за ПМГ (имплантируем глюкозен сензор и предавател) и инсулинова помпа като, с помощта на сложни
предиктивни алгоритми, се определят
тенденциите за отдалечаване от целевия диапазон и се дават прости съвети
за необходимите корекции.
Този метод изглежда най-обещаващ
за избягване на хипогликемията. На
настоящия етап, редица международни изследователски екипи разработват и тестват различни варианти на изкуствен панкреас.
Първата стъпка в тази насока е инсулинова помпа с непрекъснато наблюдение на глюкозата (помпа с ПМГопция) и интегриран автоматичен
механизъм за преустановяване на подаването на инсулин при ниски стойности на глюкозата.
Това устройство (sensor-augmented
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pump with a low glucose suspend –
LGS*), което вече е регистрирано в Европа и САЩ, спира подаването на инсулин за период до два часа след като
интерстициалната глюкозна концентрация достигне предварително зададена долна прагова стойност. След
изтичане на втория час, инсулиновата инфузия се възобновява автоматично, но е възможно това да се направи и
ръчно по всяко едно време.
Данни от проучване показаха, че използването на тази помпа с LGS функция намалява честотата и продължителността на нощната хипогликемия.
Клинично наблюдение. Пациентите на лечение с инсулин или с инсулинови секретагози се нуждаят от внимателно наблюдение, като рискът им за
хипогликемия трябва да бъде оценяван
при всяко посещение при лекуващия
лекар или при обучаващия по диабет.
За целта, може болният да попълва готов въпросник още в чакалнята
относно честотата на симптомните и
асимптомните епизоди на хипогликемия, приблизителното време на тяхното възникване и обстоятелствата около
най-скорошния епизод.
Анамнезата за нарушени автономни
реакции e най-практичният подход за
диагностициране на намаления усет за
улавяне на хипогликемия.
Ако пациентът съобщава за липса на
усещане на автономни симптоми (тремор, изпотяване, сърцебиене, глад) по
време на хипогликемия или за поява на
чести епизоди на рекурентна хипогликемия, възникнали в рамките на часове или дни, или за повече от един епизод на тежка хипогликемия, изискваща
чужда помощ, през предшестващата година, или неговите близки докладват,
че са наблюдавали зачестяване на епизодите на хипогликемия, то е много вероятно да се касае са случай с HAAF.
Прегледът на записаните от пациента стойности при самоконтрола на
кръвната глюкоза е източник на допълнителна информация за потвърждаване на намаления усет за улавяне на хипогликемията.
 Paradigm Veo с интегриран механизъм за спиране на дозирането при ниски стойности (Medtronic) www.medtronicdiabetes.bg/product-information/paradigm-veo/key-featuresand-benefits.html

*

Използван източник:
1. Seaquist Е., Anderson J., Childs B. еt al. Hypoglycemia and
diabetes. A report of a workgroup of the American Diabetes
Association and the Endocrine Society. Diabetes Care
2013;36(5):1384-1395 http://care.diabetesjournals.org/content/
early/2013/04/12/dc12-2480.full.pdf+html
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Безопасност и ефикасност на
liraglutide при пациенти
с диабет тип 2 и повишени
чернодробни ензими
Лечението с liraglutide* в доза 1.8 mg дневно, прилагано
за 26 седмици, има добър профил на поносимост и безопасност и води до значимо в сравнение с плацебо понижение
на стойностите на чернодробните ензими при пациентите с диабет тип 2 (ДТ2) и безсимптомно чернодробно увреждане, показаха резултатите от мета-анализ на данни от
програмата LEAD**, публикувани в списание Alimentary
Pharmacology and Therapeutics (1).
Тези ефекти върху чернодробната функция на рецепторния
агонист на глюкагоно-подобния пептид-1 (GLP-1 RA), който е
одобрен за лечение на ДТ2, са дозо-зависими и са свързани с
неговото благоприятно действие върху телесното тегло и гликемичния контрол, смятат авторите на мета-анализа.
Терапията с liraglutide за период от 26 седмици е постигнала понижение на изходното ниво на гликирания хемоглобин А1с (HbA1c) с 1.0-1.5% и на телесното тегло с 2-3 kg при
над 4000 пациенти с ДТ2, участвали в програмата LEAD.
Данни от проучвания при мишки показват, че този GLP-1
RA води до подобрение на чернодробните ензими и на оксидативния стрес, а в in vitro изпитвания е установено, че той
може директно да предпазва човешките хепатоцити чрез Gпротеин свързан рецептор от вредните ефекти на мастни киселини и обусловената от това некроза.
Към настоящия момент, проучванията с участието на хора, които изследват ефекта на GLP-1 рецепторните агонисти
върху черния дроб, са ограничени до единични съобщения
на клинични случаи.
Поради това, целта на настоящия мета-анализ е да тества
дали liraglutide може да има благоприятно влияние при пациенти с повишени нива на чернодробните ензими (като показател за безсимптомно чернодробно увреждане).
Отговорът на този въпрос е от важно клинично значение, тъй
като неалкохолната стеатозна болест на черния дроб (НАСБ нелкохолна стеатоза и неалкохолен стеатозен хепатит) е:
1. често усложнение на метаболитния синдром (МетС) и
ДТ2 (приема се за проява на инсулиновата резистентност на
черния дроб) - около 88% от пациентите с НАСБ имат едновременно МетС и ДТ2
2. най-честата причина за чернодробно увреждане (и съответно за повишаване на чернодробните ензими), за което
все още няма доказано ефективно медикаментозно лечение
3. прогресиращо увреждане при поне 30% от пациентите,
което води до фиброза, цироза и дори до хепатоцелуларен

карцином (5-7% от пациентите с неалкохолен стеатозен хепатит и напреднала фиброза или с цироза развиват този вид
злокачествен тумор на черния дроб)
Поради нарастващата честота на абдоминалното затлъстяване и ДТ2, се очаква НАСБ да се превърне в основен фактор, обуславящ смъртността от чернодробни заболявания и
необходимостта от извършване на чернодробна трансплантация през следващите пет години.
Резултати:
● Анализирани са данните на 4442 пациенти, от които
50.8% (2241 души) са имали абнормени изходни нива на ALT
(33.8+/-14.9 IU/l при жените и 47.3+/-18.3 IU/l при мъжете)
● В тази подгрупа, лечението с liraglutide 1.8 mg дневно е
постигнало значимо снижаване на ALT в сравнение с плацебо (-8.20 спрямо съответно -5.01 IU/l; p=0.003 - Фиг.1)
● Този ефект е:
– дозо-зависим (няма значима разлика спрямо плацебо
при прилагане на по-ниските дози на медикамента - 0.6
или 1.2 mg дневно)
– медииран от загубата на телесно тегло и понижаването
на HbA1c (няма значима разлика спрямо плацебо след изключване на влиянието на промените в тези два фактора)
● Нежеланите странични ефекти на liraglutide 1.8 mg
дневно са сходни при пациентите със или без изходни отклонения в нивата на ALT
● В подпроучване на LEAD-2 лечението с liraglutide 1.8
mg дневно е свързано с тенденция към подобряване на чернодробната стеатоза (намаление на сигнала между черния
дроб и слезката, liver-to-spleen attenuation ratio - LSAR +0.10
спрямо 0.00 при плацебо; p=0.07). Тази разлика е била намалена след изключване на влиянието на промените в теглото
(+0.06, p=0.25) и HbA1c (0.00, p=0.93), сходно на наблюдаваното подобрение в нивата на ALT.
Целта на настоящия мета-анализ, включващ данните на
пациенти с ДТ2, участвали в шест фаза 3, мултинационални, рандомизирани, контролирани проучвания, съставящи програмата LEAD, е да оцени профила на безопасност и
ефикасност на liraglutide върху чернодробните показатели, в
сравнение с плацебо.
Във всички проучвания началната доза на liraglutide е била 0.6 mg/ден, титрирана след седем дни до 1.2 mg. В част от
изпитванията тази доза е увеличена до 1.8 mg след още седем дни, с цел да се постигне прицелно ниво на HbA1c <7%.
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Специално LEAD-2 включва и подпроучване, чиято цел е
да оцени влиянието на 26-седмичното лечение с liraglutide (в
доза 0.6, 1.2 или 1.8 mg) върху чернодробната стеатоза, оценена с абдоминална компютърна томография (СТ).
Серумните стойностите на ALT са използвани като сурогатен маркер за идентифициране на участниците с асимптомно чернодробно заболяване. Използвани са новите гранични стойности на ALT, препоръчани от Prati и сътр. (>30
IU/l при мъжете, >19 IU/l жените).
Наличието на чернодробна стеатоза е дефинирано като
LSAR <1, като увеличението на съотношението показва понижение на степента на стеатоза.
Промяна в степента на чернодробна стеатоза – подпроучване на LEAD-2. В LEAD-2 наличието на чернодробна
стеатоза е потвърдено чрез CT при 64.4% (96/149) от пациентите в началото на проучването, като от тях 58.3% (56/96)
са имали поне 30% отлагане на мазнини (LSAR<0.8). В съответствие с данните за ALT, ефектът на liraglutide върху
LSAR е бил дозо-зависим.
На 26-ата седмица е наблюдавана тенденция за подобрение на LSAR при лекуваните с liraglutide 1.8 mg (n=23), в
сравнение с получавалите плацебо (n=11) - средна разлика
+0.10, р=0.07. Tази разлика на 26-ата седмица се е понижила след корекция на промените в теглото (средна разлика
+0.06, р=0.25) и HbA1c (средна разлика 0, р=0.93).
Не са регистрирани значими различия в стойностите на LSAR
между плацебо и по-ниските дози на liraglutide от 0.6 mg (средна разлика 0, р=0.90) и от 1.2 mg (средна разлика 0.02, р=0.73).
Настоящият мета-анализ показва, че ефектите на
26-седмичната терапия с liraglutide върху загубата на
тегло и върху гликемичния контрол са основните фактори, обуславящи значителното понижение на ALT в
сравнение с плацебо.
Клинични проучвания при пациенти с НАСБ демонстрират, че понижението на ALT корелира с хистологично подобрение на чернодробното възпаление. Авторите на настоящия анализ установяват сигнификантно понижение на
стойностите на ALT след 26 седмици лечение с liraglutide 1.8
mg (-8.20 IU/l от средна изходна стойност 39.6 IU/L), в срав-

Средна промяна в ALT (UI/l)

Фиг.1. Промени в ALT при 26-седмично лечение с
liraglutide спрямо плацебо при пациенти с ДТ2 и
абнормени (вляво) и нормални изходни нива (вдясно) на ALT – мета-анализ на LEAD-1 до LEAD-6
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Нормални изходни
стойности на ALT (UI/l)

Изводите за клиничната практика:
● 26-седмичното лечение с liraglutide 1.8 mg дневно
сигнификантно понижава серумните стойности на ALT
(показател за асимптомно чернодробно увреждане) при
пациентите с ДТ2, в сравнение с плацебо
● Терапията с liraglutide 1.8 mg дневно има приемлив
профил на безопасност при пациенти с ДТ2 и асимптомно чернодробно увреждане
● Възможностите на liraglutide да намалява стойностите на ALT и степента на чернодробната стеатоза са дозо-зависими и са свързани с постиганото от този медикамент намаление на теглото и подобрение на гликемичния
контрол (промяната в HbA1c)
нение с плацебо.
Ползите от настоящето проучване е, че то сравнява ефектите на GLP-1 рецепторния аналог liraglutide върху стойностите на чернодробните ензими при пациентите с ДТ2 и
асимптомно чернодробно увреждане с тези на плацебо.
Освен това, мета-анализът предоставя описателен преглед на профила на безопасност на liraglutide при пациентите с ДТ2 със или без абнормни стойности на чернодробните
ензими преди започване на лечението.
Въпреки че дългосрочните нежелани ефекти са неизвестни, това проучване предоставя доказателства, че краткосрочното лечение с liraglutide, при наличието на леко до
умерено чернодробно увреждане (увеличение на ALT</=2.5
горната граница на нормата) и потенциална стеатоза на черния дроб, е безопасно.
Основното ограничение на изпитването е, че шестте рандомизирани контролирани проучвания, включени в метаанализа, са били фокусирани главно върху гликемичния
контрол, но не и върху промените в чернодробните параметри (степента на стеатоза не е била оценена с помощта на
златния стандарт – магнитно резонансна спектроскопия).
Тъй като не е извършвана чернодробна биопсия, степента на
чернодробно засягане не може да бъде прецизирана.
Поради липсата на детайлни данни за алкохолната консумация (>20 g алкохол дневно се приема за значим прием) и
серологични изследвания за по-редки чернодробни заболявания, не могат да бъдат изключени други причини за чернодробно увреждане при изследваната популация.
Д-р Зорница Василева
 Liraglutide е регистриран в България като Victoza (www.victoza.com) на фармацевтичната
фирма Novo Nordisk
		 Глюкагоно-подобният пептид-1 (glucagon-like peptide-1 - GLP-1) е инкретинов хормон с изразено глюкозопонижаващо действие, медиирано от способността му да индуцира секрецията на инсулин и да намалява тази на глюкагона по глюкозо-зависим механизъм. Освен това,
GLP-1 забавя изпразването на стомаха, като увеличава чувството на ситост и води до понижение на приема на храна.
		 Човешкият GLP-1 се разгражда много бързо (време на полуживот две минути) от ензима дипетидилпептидаза-4 (DDP-4) и от други ендопептидази. За да се преодолее този проблем, са разработени GLP-1 рецепторни агонисти като liraglutide, които са резистентни на действието на DDP-4.
		 Liraglutide e произведен чрез рекомбинантна ДНК технология и аминокиселинната му последователност е 97% хомоложна с човешкия GLP-1.
**
 LEAD - Liraglutide Effect and Action in Diabetes
***
 Критериите за изключване от шестте проучвания, съставящи LEAD, са лечение със системни
кортикостероиди, симптоми на чернодробно заболяване, стойности на аланин аминотрансферазата (ALT) >/=2.5 пъти над горната граница на нормата, бъбречна дисфункция (дефинирана като стойности на серумния креатинин >/=135 mcmol/l при мъжете, >/=110 mcmol/l при
жените), онкологични заболявания (с изключeние на базалноклетъчен или сквамозноклетъчен кожен карцином), серопозитивност за хепатит B (HBV) или хепатит C вирус (HCV).
		 Не е снемана детайлна анамнеза за консумацията на алокохол, но пациентите с данни за обусловено от алкохол чернодробно заболяване са изключени от изпитванията.
*

Използван източник:
1. Armstrong М., Houlihan D., Rowe А. et al. Safety and efficacy of liraglutide in patients with type 2
diabetes and elevated liver enzymes: individual patient data meta-analysis of the LEAD program. Aliment
Pharmacol Ther 2013;37:234-242 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2036/issues
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Nebivolol при пациенти с
артериална хипертония
и захарен диабет

Добър профил на ефективност, поносимост и безопасност
Лечението с nebivolol води до значимо понижение на артериалното налягане, като освен това е свързано и
с намаляване на нивата на кръвната
глюкоза и на LDL (липопротеини с ниска плътност) холестерола, на фона на
добра поносимост при пациенти с артериална хипертония (АХ) и захарен
диабет (ЗД), показаха резултатите от
постмаркетингово проучване, проведено в Холандия (1).
В мултицентровото, проспективно
наблюдателно проучване, проведено в
клиничната практика, са включени 510
хипертензивни пациенти с диагностициран ЗД, от които 93.3% - с есенциална хипертония и 6.7% - с вторична хипертония.
Терапията с nebivolol (начална доза 5 mg дневно, която е била титрирана според решението на лекуващия лекар; прилагани са били дози от 2.5, 5 и
10 mg дневно) е довела до значимо понижение на систолното и диастолното
артериално налягане (АН), независимо от причината за започване на лечението с този бета-блокер (новодиа
гностицирана АХ, липса на отговор
или непоносимост към предхождащата терапия с друго антихипертензивно
средство, придружаващи нарушения
като тахикардия, импотентност, нарушен комплайанс).
Всичките участници са били с изявен преди това ЗД, който е бил уточнен
като тип 1 при 21.6% и като тип 2 при
39.8%. Данни за типа на глюкозопонижаващата терапия са били налице при
57.3%, от които – 22.5% са получавали
инсулин, а останалите са били на други медикаменти за контрол на кръвната глюкоза (типът на това лечение не е
бил променян в хода на наблюдението).

Над половината от пациентите са
били с хиперлипидемия (най-честото
друго придружаващо нарушение), над
40% - със затлъстяване (среден индекс
на телесна маса за цялата група 30 kg/
m2) и близо една трета – с установено сърдечносъдово заболяване (ССЗ).
Всичките участници са били наблюдавани от кардиолози, интернисти и общопрактикуващи лекари по време на
лечението им с nebivolol за период от
шест месеца.
Контролните прегледи са провеждани през два месеца - съответно след
около два месеца (второ посещение) и
след около четири месеца (трето посещение).
При 19.8% от участниците nebivolol e
приложен за начално лечение на АХ, а
при останалите близо две трети (62.7%)
– като алтернативен избор поради резистентност към останалата терапия
(най-често инхибитори на ренин-ангиотензин-алдостероновата система, следвани от блокери на калциевите канали,
диуретици, други бета-блокери или антихипертензивни средства от по-рядко
използвани класове).
При останалите пациенти, бетаблокерът (ВВ) е бил назначен поради нежелани странични ефекти на
предходната терапия (най-често АСЕ
инхибитори и ангиотензин-рецепторни блокери, следвани от диуретици,
блокери на калциевите канали, други
бета-блокери или антихипертензивни
медикаменти от по-рядко използвани
групи) или поради други причини.
От останалите бета-блокери (BB), с
най-много нежелани странични ефекти, довели до преустановяване на терапията с тях, са били metoprolol
(44.4%) и atenolol (30.6%), следвани от
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bisoprolol (13.9%) и сarvedilol (2.8%).
Лечението с nebivolol е довело до значимо понижение на изходното систолно
и диастолно АН, потвърдено при втората и третата визита, независимо от причината за неговото прилагане, като найизразена редукция (-21.2/-9.5 mmHg,
р<0.001) е била постигната при пациентите с новодиагностицирана АХ. Този
резултат показва, че nebivolol постига
ранен ефективен контрол на АХ, което е от голямо значение за намаляване на свързания с повишеното АН
сърдечносъдов риск.
Средното намаление на стойностите на АН, наблюдавано в цялата група, е било -17.2/-8.5 mmHg (р<0.001 в
сравнение с изходните стойности). Подобренията на АН в подгрупите пациенти с липса на отговор към предишната антихипертензивна терапия или с
преустановяване на нейния прием поради нежелани странични ефекти са
били съответно: -18.2/–9.2 и -13.0/-6.6
mmHg (р<0.001 и за двете в сравнение
с изходните стойности). Тези резултати показват, че nebivolol е ефективно
алтернативно решение при подобни
популации пациенти, осигурявайки
възможност за постигане и поддържане на ефективен контрол на АН,
дори и при резистентни на останалата терапия случаи.
Британското проучване UKPDS показа по-рано, че понижение на АН в размер
на -10/-5 mmHg постига при пациенти с
новодиагностициран ЗД тип 2 значимо
понижение на риска за ССЗ (намалена
честота на инсулт с 44% и на застойна
сърдечна недостатъчност с 56%).
Добрият профил на ефективност на
небиволол, на фона на отлична поносимост, е от допълнително предим-
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ство за подобряване на комплайанса на пациенитте с АХ, което често е
нарушен поради нежелани странични ефекти на прилаганите антихипертензивни средства.
Лечението с този ВВ е било свързано и със значимо подобрение и на следните метаболитни показатели:
● на четвъртия месец (около 17 седмица) понижение на кръвната глюкоза
(-0.6 mmol/l, р=0.021)
● на втория месец (около 7 седмица)
понижение на общия холестерол (-1.45
mmol/l, p=0.006), на LDL холестерола
(-1.32 mmol/l, р= 0.003) и съотношението
LDL холестерол/HDL (липопротеини
с висока плътност) холестерол (-0.77,
р=0.011), но без повлияване на HDL-холестерола и триглицеридите.
Всяко понижаване на LDL холестерола с 1 mmol/l, независимо от неговото изходно ниво, води до намаление
на риска за значими съдови събития с
21%, независимо от възрастта, пола,
анамнезата за предишно съдово заболяване и степента на началния сърдечносъдов риск, показаха резултатите от
мета-анализ на 27 клинични проучвания, обхванали 175 000 пациенти.
Честотата на нежеланите странични ефекти, възникнали в хода на лечението с nebivolol, е била 3.3% на 7-ата
седмица и 3.0% на 17-ата седмица, като повечето от тях са били класифицирани като леки (само при 1.9% от
участниците намалената поносимост
е била причина за преустановяване на
терапията).
Промяна на лечението поради липса на ефективност се е наложила при

едва 1.4% от лекуваните с nebivolol, за
разлика от липсата на отговор, довел
до преминаване на терапия с този ВВ,
при 28.1% от получавалите преди това
АСЕ инхибитори, 21.7% - ангиотензин
рецепторни блокери, 17.3% - блокери
на калциевите канали, 15.8% - диуретици и 12.5% - други бета-блокери.
Лечението с този ВВ е било определено като добро и много добро от
86.7% от пациентите, като най-доволни от него (93.3%) са били случаите,
които са имали намалена поносимост
към предшестващите антихипертензивни средства.
Настоящите данни потвърждават,
че небиволол, прилаган при пациенти с АХ и ЗД като начална терапия
или като алтернативен избор при
случаите с резистентност или непоносимост към други антихипертензивни медикаменти, не само, че постига ефективен контрол на АН, но
има и благоприятно влияние върху
метаболитните показатели.

АХ е водещ рисков фактор за развитието на сърдечносъдово заболяване (ССЗ). Много от пациентите с повишено АН имат и допълнителни рискови
фактори като ЗД тип 2 или изявено ССЗ.
Пациентите с АХ и ЗД не са просто
група с изолирано повишаване на АН,
а такава с наличието на допълнителни рискови фактори за сърдечносъдово заболяване (ССЗ) като дисгликемия,
дислипидемия, асимптомно увреждане

на таргетен орган или установено ССЗ.
Поради тази причина, при диагностицирането на АХ и определянето на
терапевтичната стратегия трябва да
се определи цялостният сърдечносъдов риск на всеки пациент с повишено АН, като за целта се използва скалата SCORE (Systematic Coronary Risk
Evaluation http://heartscore.org).
При случаите с умерено висок сърдечносъдов риск, сред които поначало попадат болните със ЗД, трябва да се
търси и увреда на таргетен орган, тъй
като тази изходна оценка определя терапевтичното поведение за контрол на АХ.
Установено е, че пациентите със ЗД
тип 2 имат два пъти по-висок риск за
миокарден инфаркт (МИ) и два до четири пъти - за исхемична болест на
сърцето (ИБС), в сравнение с останалите болни с АХ.
Установено е също така, че популацията със ЗД тип 2 и първи МИ има
сходна сърдечносъдова смъртност с
тази при пациентите без диабет, които
имат анамнеза за преживян МИ. В резултат на това, ЗД тип 2 е приет за еквивалент на ИБС.
При хипертензивни пациенти със
ЗД тип 2 се препоръчва да се постигне ефективен контрол на АН (таргетни
нива <140/<85 mmHg, според новата ревизия от тази година на Европейското
кардиологично дружество - ESC) като
предимство трябва да имат медикаменти, които не влошават метаболитните
показатели и/или предлагат допълнителни ползи. ВВ са подходящи при случаите с МИ, стенокардия, сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене.

ло 20% от популацията)
● Небивол няма нежелани ефекти
върху метаболитните показатели при
пациентите със ЗД, затлъстяване или
хиперлипидемия, включително не намалява инсулиновата чувствителност
при хипертензивни пациенти с придружаващ ЗД тип 2
● Лечението с небиволол води до
значимо намаление в нивата на кръвната
глюкоза и LDL холестерола, което също
подкрепя твърдението, че той не оказва
нежелани ефекти върху метаболитните
показатели при пациенти със ЗД
● Терапията с този медикамент

има добър профил на поносимост, като повечето от пациентите определят
наблюдаваните от тях резултати като
„добри“ и „много добри“. Може да се
очаква, че подобно мнение би имало
благоприятно отражение върху комплайанса, който често е намален при
популацията с АХ
● Бета-блокерът от трета генерация небиволол е подходящо средство
за рутинно приложение в клиничната
практика при хипертензивни пациенти с придружаващ ЗД поради неговия
благоприятен сърдечносъдов и метаболитен профил

За ползите от добрия
контрол на АН при
пациентите с диабет

Изводи за клиничната практика:
● Резултатите от представеното
клинично проучване показват, че небиволол може да постигне значимо
понижение на АН при пациенти с АХ
и ЗД – общо в цялата група, както и
при случаите с новодиагностицирана
АХ или при такива, които имат намалена поносимост или са резистентни
към предшестващата терапия с други
антихипертензивни средства на първи избор (АСЕ инхибитори или ангиотензин рецепторни блокери)
● Този ВВ е най-ефективен като
начална терапия на новодиагностицирана АХ при пациенти със ЗД (око-

30

Есен, 2013

К А РД И ОЛ О Г И Я
Бета-блокерите осигуряват ефективна сърдечносъдова протекция при
пациентите със ЗД тип 2 в следствие
на техния антихипертензивен ефект.
Трето поколение – вазодилатативни
ВВ, сред които попада и nebivolol, постигат по-добри сърдечносъдови крайни резултати при пациентите със ЗД
отколкото при тези без диабет, като
не повлияват негативно метаболитния
контрол (не повишават нивата на кръвната глюкоза и холестерола и не намаляват инсулиновата чувствителност)
за разлика от по-старите представители на класа.

Поради това, ВВ от трета генерация са подходящи да се използват като първа линия антихипертензивна терапия.
Високоселективният бета-1 адренорецепторен антагонист небиволол
притежава уникалното свойство да
увеличава освобождаванeто на азотен
окис (NO) от съдовия ендотел, което
води до допълнителен вазодилатативен ефект (NO e най-мощният ендогенен вазодилататор).
Лечението с този ВВ е свързано с подобряване на ендотелната функция посредством стимулиране на ендотелна-

та NO-синтаза (eNOS) и понижаване на
оксидативното инактивиране на NO.
Nebivolol води до ниска честота на
нежелани странични ефекти, като има
добър профил на поносимост. Той е
одобрен да се прилага в Европа (и в редица други страни по света) за лечение
на есенциална АХ и хронична сърдечна недостатъчност (2).
Д-р Диляна ЯНКОВА
Използвани източници:
1. Van Bortel L. Efficacy, tolerability and safety of nebivolol in patients with hypertension and diabetes: a post-marketing surveillance study. European Review for Medical and Pharmacological
Sciences 2010; 14:749-758 www.europeanreview.org
2. Moen M., Wagstaff A. Nebivolol: a review of its use in the management of hypertension and chronic heart failure. Drugs 2006;
66: 1389-1409

Приложение на магнезиев
оротат в ендокринологията
и кардиологията
Магнезиевият дефицит е често срещан при съвременния начин на живот
и е свързан с начина на хранене, с редица хронични заболявания (захарен
диабет, артериална хипертония, деменция и остеопороза) и с прилагането на някои медикаменти.
Комбинирането на магнезий с оротова киселина в магнезиев оротат
предлага физиологочен и ефективен
начин за доставяне на необходимите
количества магнезий в организма (оротатът e интрацелуларен транспортер
на магнезия).
Субституцията на магнезий оказва положително въздействие за профилактиката и лечението на голям брой
ендокринологични и сърдечносъдови
заболявания. Освен това, за някои клинични състояния, магнезиевият прием
е свързан и с подобрение на прогнозата.

Магнезият в човешкия
организъм
Магнезият (Mg) е необходим за повече от 300 биохимични реакции в човешкия организъм. Той поддържа нормалната мускулна и нервна функция,

32

стабилизира сърдечния ритъм, подпомага имунната система, поддържа
здравината на костите, регулира серумните нива на глюкозата, стойностите на артериалното налягане (АН),
свързан е с енергийния метаболизъм и
белтъчния синтез.
Все повече нараства интересът към
ролята на Mg за профилактика и лечение на артериална хипертония (АХ),
сърдечносъдови заболявания (ССЗ) и
диабет тип 2 (ДТ2).
Дневните нужди от Mg са 420 mg за
мъжете и 320 mg за жените, но много
от експертите в областта съветват да
се приема до 500 mg дневно.
Въпреки че редица хранителни продукти (тъмно зелените листни зеленчуци - спанак, ядките - особено бадеми,
зърнени храни, риба - богата на омега 3
полиненаситени мастни киселини) съдържат Mg, реално една голяма част от
хората не приемат необходимото количество от този микроелемент. Това вероятно се дължи на консумирането на
обработени храни (фабрикати и полуфабрикати), тъй като топлинната обработка води до намаление на съдържа-
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нието на магнезий.
Освен това някои медикаменти (диуретици, антибиотици, антинеопластични лекарства) и някои заболявания (болест на Крон, алкохолизъм,
глутен-чувствителна ентеропатия и
хипергликемия) са свързани магнезиев дефицит.

Ролята на магнезиевия
оротат
Оротатите, които са соли на оротовата киселина, могат да се разглеждат
като минерални транспортери с уникални възможности да пренасят магнезий, но също и калий и калций, през
клетъчната мембрана навътре в клетката без да увеличават плазмената им
концентрация.
Молекулите на магнезиевия оротат
(MgOr) могат да преминат през клетъчните мембрани без да се дисоциират на съставните им компоненти, като по този начин магнезиевият йон
(Mg2+) успява да достигне до специфични вътреклетъчни локализации
(митохондриите и клетъчното ядро).
Затова MgOr е по-ефективен в срав-
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нение с останалите магнезиеви добавки. За него съществуват доказателства
за благоприятни ефекти при лечение
и подобряване на прогнозата в групи пациенти със ССЗ, като исхемична болест на сърцето (ИБС), ритъмни
нарушения, повишена артериална ригидност, атеросклероза, АХ.
Магнезиевият оротат е използван
също и от елитните състезатели за подобряване на издръжливостта, както и
за повлияване на симптоматиката при
различни състояния, свързани с магнезиев дефицит, като ДТ2, деменция, остеопороза, мигрена, бронхиална астма, хронично белодробно заболяване и
различни неопластични заболявания.
Специфичните действия на MgOr
включват:
● Активира директното окисление
в пентозния път, който е с особено значение в тъканите от мезенхимен произход като съдова стена и съединителна тъкан
● Увеличава мобилизацията на хо-

лестерола чрез активиране на холестероловите естерази
● Подобрява еластичността на артериите
● Повлиява благоприятно атеросклеротичния процес
Поради тези причини, MgOr се изследва задълбочено като средство за
дългосрочна терапия на атеросклерозата.

Клинична ефективност
при метаболитни
нарушения
Голям брой проучвания показаха, че
Mg би могъл да има профилактична роля по отношение на развитието на метаболитен синдром (МетС) и ДТ2. Това
става възможно, благодарение на няколко от неговите действия: повишение
на нивото на холестерола в липопротеините с висока плътност (HDL), намаляване на стойностите на триглицеридите (ТГ), благоприятно повлияване на
глюкозната хомеостаза, инсулиновото

Нормалните здрави клетки съдържат висока концентрация на магнезий и калий, докато калций и натрий са извънклетъчни минерални съставки.
Здравите клетки поддържат висок калциев градиент,
тъй като калциевите йонни помпи и канали осигуряват
концентрация на калциевия йон в клетъчната цитоплазма
от порядъка на 1/10 000 от тази в извънклетъчната среда.
Вътреклетъчният магнезий също контролира калциевия
градиент посредством Mg2+-C-AMФ (азенозин монофосфат) информационна система, която изпраща сигнали за
секрецията на редица хормони и невротрансмитери като
катехоламини (адреналин),
ACTH, TSH, FSH, LH, вазопресин, секретин...
Нарушаването на този
клетъчен градиент отключва патологични процеси като артериална хипертония,
атеросклероза, инсулинова
резистентност, неврологични нарушения, калцификация на меките тъкани и малигнена трасформация. Пролонгираното повишение на интрацелуларната концентрация на калция е универсално
токсично за клетките.
Инсулиновата резистентност е свързана с хиперинсулинемия и с повишени нива на вътреклетъчен калций поради нарушена активност на мембранните катионни помпи –
аденозин трифосфатази (АТФ-ази), като калциева АТФ-аза
и натриевокалиева AТФ-аза.
Сърдечносъдовите заболявания при захарен диабет като

действие и инсулиновата секреция.
Петгодишно епидемиологично проучване с 1000 здрави хора показа, че повисокият прием на Mg е свързан с подобрена инсулинова чувствителност (1).
Друго проспективно проучване
(5 000 здрави участници на възраст
18-30 години са проследени за 15 години) още по-убедително доказва
ползите от прием на този микроелемент. След отчитане на влиянието на
различни фактори, хората с най-висок внос на Mg показват 31% по-нисък риск за развитие на МетС, а също
така по-ниска плазмена концентрация на глюкозата, по-малка обиколка
на талията и по-високи стойности за
HDL холестерола (2).
Диетата, богата на Mg (спанак, бадеми, пълнозърнест хляб), значително намалява риска за развитие на ДТ2,
според доклад на изследователи от
Харвардския университет (3). 85 000
жени и 42 000 мъже са проследени за
съответно 18 и 12 години.

диабетна кардиомиопатия, артериална хипертония и атеросклероза са тясно свързани с промените в мембранния
контрол на калциевите и магнезиевите йони.
Контролирането на йонния поток през клетъчната мембрана на сърцето и периферните съдове може да играе важна роля в превенцията и лечението на ССЗ, като оротатите са най-ефективните вътреклетъчни транспортери на
магнезий и калий.
Магнезий и калий са вътреклетъчни микроелементи –
тяхната концентрация в клетките е 800 и 1400% по-висока отколкото тази в плазмата.
Съотношението при калция
е обратното – неговата концентрация в извънклетъчната
среда е хиляди пъти по-ниска
отколкото в клетъчната цитоплазма.
При миокардна исхемия
този електролитен градиент
се нарушава, като се увеличават концентрациите на калций и натрий в клетките, а тези на магнезий и калий – се
понижават. Една от причините за стандартното приложение на блокери на калциевите канали е именно да се постигне таргетно коригиране на това нарушение. Използването на
соли (оротати) за вътреклетъчна доставка на магнезий и калий е алтернативен подход - интрацелуларна електролитна
транспортна терапия срещу клетъчна хипоксия.
Оротатите са минерални соли на оротовата киселина,
които са естествена съставка на различни храни, включително и на млечните продукти.
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К А РД И ОЛ О Г И Я
През този период 5400 от участниците са развили ДТ2. Дори при хората
с повишен риск за ДТ2 (наднормено тегло, напреднала възраст, понижена физическа активност и тютюнопушене),
високият диетичен прием на Mg намалява риска за ДТ2 с 34%.
Дефицитът на Mg се свързва с повишена честота на диабетни усложнения
като ретинопатия, нефропатия, невропатия и улцерации на стъпалото (4).

Сърдечносъдови
заболявания
МетС и ДТ2 са основни рискови
фактори за развитие на ССЗ. Понижавайки честотата на тези две метаболитни заболявания приемът на Mg
косвено повлиява заболеваемостта от
ССЗ. Но освен това този микроелемент
оказва и директно протективно действие върху сърдечносъдовата система.
Програмата Honolulu Heart проследява връзката между приема на
Mg и честотата на ССЗ сред японските мъже. След отчитане на влиянието
на различни сърдечносъдови рискови фактори се установява, че ниският
прием на Mg увеличава честотата на
ИБС с 50-80% (5).
Проучване,
публикувано
в
American Journal of Clinical Nutrition,
демонстрира положителните ефекти на Mg за поддържането на стабилен синусов ритъм (6). Установено е, че
ограничаването на диетичния внос на
магнезий при постменопаузални жени значително увеличава честотата на
надкамерната ектопия.
В друго проучване, проведено при
пациенти с ангина пекторис II-III
функционален клас, постинфарктна
кардиосклероза и сърдечна аритмия,
приемът на MgOr* е бил свързан с:
● понижение на честотата на ангинозните пристъпи за период от 24 часа
с 45% и намаляване на приема на нитроглицерин
● намаляване на камерните екстрасистоли с над два пъти, надкамерните
екстрасисистоли - с около 40% и тихата миокардна исхемия – с 25% при проведен 24-часов EКГ Holter
● подобряване на физическия капацитет и удължаване на времето до поява на стенокардна симптоматика при
динамична оценка с велоергометрия
Магнезиевата субституция може да
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се окаже животоспасяваща за пациенти със застойна хронична сърдечна недостатъчност (СН). В двойно сляпото
проучване MACH** 79 болни са рандомизирани на магнезиев оротат 6 g
дневно през първия месец, след което 3
g дневно за останалите 11 месеца, или
на плацебо (7).
В края на проследяването едва 52%
от пациентите в плацебо групата остават живи в сравнение със 76% в групата с магнезиева добавка. Освен това
симптомите на СН се подобряват при
39% от получаващите MgOr, докато на
фона на плацебо симптоматиката се
влошава при 56% от участниците.
Японско проучване доказа, че интракоронарното приложение на магнезиев сулфат води до ендотел-независима дилатация на коронарните артерии
(8)
. Изследвани са 17 пациенти с ангиографски нормални коронарни артерии
като се определя диаметърът и кръвотокът в съда след двуминутна инфузия на магнезиев сулфат, преди и след
приложението на инхибитор на азотен
окис (NO)-синтазата.
Оказва се, че приложението на Mg е
свързано с значителна дилатация както на епикардните, така и на резистивните коронарни артерии, като ефектът
е зависим от дозата, но не и от функцията на ендотела.
Натрупват се и все повече данни, че
магнезият и магнезиевата субституция играят роля и при остри, и животозастрашаващи клинични състояния
като остър коронарен синдром (ОКС) и
исхемичен мозъчен инсулт.

Остеопения и
остеопороза
Mg е един от минералите, които
изграждат костния матрикс и помагат за поддържане на костната плътност и здравина. Приемът на Mg бе
свързан в клинични проучвания с
повишаване на костната минерална
плътност (9-11).
Намаляването на съдържанието на
Mg в костите води до повишена резорбция (увеличен костен обмен) и поява на остеопения и остеопороза. Магнезият е необходим и за правилното
използване на витамин Д и калций.
Високите дози на Mg могат да причиняват гастроинтестинални странични ефекти (гадене, загуба на апетит,
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диария и коремни болки). Хората с бъбречно увреждане имат намалена екскреция на магнезий и повишен риск
да развият токсичност при прием на
хранителни добавки с този микроелемент. Прояви на токсичност са мускулна слабост и артериална хипотония.
Магнезият участва в стотици
есенциални биохимични реакции в
нашия организъм, като може:
● да осигурява протекция срещу
МетС и ДТ2, тъй като има благоприятно влияние върху отделните компоненти на МетС – инсулинова резистентност, нисък HDL холестерол,
повишено АН, като по този начин води и до превенция и на ССЗ/ИБС
● да подобрява прогнозата при
застойна СН и да участва в превенцията на сърдечната аритмия и на
внезапната сърдечна смърт
● да участва в профилактиката на различни форми на миокардна исхемия при наличие или липса
на признаци на магнезиев дефицит
● да поддържа костното здраве през целия живот на човека и
да предпазва от остеопения и остеопороза
Д-р Яна СИМОВА, дм
Magnerot (Магнерот) съдържа 0.5 g magnesium orotate (32.8%
Mg), регистриран е в България.
   МgOr

да се прилага за профилактика на миокардна некроза (миокарден инфаркт), за употреба при лечението на
ангина пекторис, дотолкова, доколкото тези показания са
следствие от магнезиев дефицит. Атеросклероза, стенокардия, артерит и артериолит; нарушения в липидния метаболизъм. Заместителна терапия на магнезиев дефицит
при бременни.
**
M ACH - Magnesium orotate in severe congestive heart failure
*	 
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